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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM 
Số 35 Đƣờng Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

Tel: 0241. 3895 111     Fax: 0241. 3825 496 

Website: www.dabaco.com.vn 

Email: contact@dabaco.com.vn 
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VIẾT TẮT 

BCTN: Báo cáo thường niên 

CTCP: Công ty cổ phần 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

BTGĐ: Ban tổng giám đốc 

BKS: Ban kiểm soát 

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 

Ngày 20/02/2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

     

     

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

 

 

 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầm nhìn 

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.  

Sứ mệnh 

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 Cổ phần Tập 

đoàn DABACO Việt Nam luôn chủ 

động nắm bắt các cơ hội kinh doanh, 

kiểm soát rủi ro để vượt qua thách 

thức, tập trung thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và 

mục tiêu chiến lược của công ty. 

Toàn thể cán bộ, nhân viên Công 

ty đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm 

hoàn thành các mục tiêu đề ra.        

                                                                                                                                                        

 

 

  

Kính thƣa Quý cổ đông ! 

Năm 2015 tình hình kinh tế trong nước và thế 

giới đã có sự tăng trưởng trở lại, cũng là năm 

ghi dấu ấn với hàng loạt các Hiệp định thương 

mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết hoặc tham 

gia bắt đầu có hiệu lực.  

Đứng trước những vấn đề hội nhập toàn cầu của 

Việt Nam, ngay từ đầu, Ban lãnh đạo Tập đoàn 

đã xác định phải xây dựng thế mạnh cạnh tranh 

cả về chất và lượng, từ đó không ngừng đổi mới 

phương thức quản lý, đầu tư mở rộng các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động 

nghiên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

cao vào sản xuất, chăn nuôi, liên tục cải tiến, 

nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản 

phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.  

Vượt qua những khó khăn và thách thức, tận 

dụng những cơ hội, năm 2015, hầu hết các đơn 

vị trong Công ty đều hoàn thành và vượt kế 

hoạch đề ra, các chỉ tiêu kết quả SXKD của 

Công ty đạt cao nhất từ trước đến nay. 

Năm 2016 là năm đánh dấu cột mốc 20 năm xây 

dựng và phát triển Công ty, Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV – 

lao động với tinh thần dám nghĩ, dám làm, 

quyết tâm vượt qua những thách thức, nắm bắt 

cơ hội, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2016 và những nhiệm vụ được 

Đại hội đồng cổ đông giao.  

Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn 

thể CBCNV Tập đoàn DABACO Việt Nam, tôi 

chân thành cảm ơn Quý cổ đông, đối tác, bạn 

hàng đã tín nhiệm, đầu tư và đồng hành cùng 

DABACO. 

Xin kính chúc Quý cổ đông nhiều thành công, 

thịnh vượng. 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN NHƢ SO 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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- Quá trình hình thành và phát triển  

- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

- Định hướng phát triển 

- Các rủi ro 
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Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 

Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 

cấp lần đầu ngày 23/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 

06/05/2015 

Vốn điều lệ: 627.419.230.000 đồng 

Vốn đầu tƣ chủ sở hữu: 1.946.447.536.231 đồng 

Địa chỉ: Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Số điện thoại: 0241 3826077 - 3895111 

Số fax: 0241 3896000 - 3825496 

Email: contact@dabaco.com.vn 

Website: www.dabaco.com.vn 

Mã cổ phiếu: DBC 

Sàn niêm yết: Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

 

 

 

 

 

mailto:contact@dabaco.com.vn
http://www.dabaco.com.vn/
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1996-1997 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt 

Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên 

gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). 

Xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 

DABACO với công suất 5 tấn/giờ tại xã Võ 

Cường, Bắc Ninh và Xí nghiệp gà giống 

công nghiệp Lạc Vệ tại huyện Tiên Du, Bắc 

Ninh. 

1998 

Thành lập Chi nhánh công ty tại Hà Nội và 

Cửa hàng xăng dầu tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh. 

2000 

Thành lập Xí nghiệp giống gia súc, gia cầm 

Thuận Thành mở rộng thêm lĩnh vực hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

2002 

Khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn 

chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS công suất 30 

tấn/giờ. Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp gà 

giống gốc ông bà siêu trứng tại xã Lạc Vệ, 

Tiên Du, Bắc Ninh. 

2003  

Khánh thành Xí nghiệp lợn giống hướng 

nạc Thuận Thành.   

2004   

Khánh thành Trụ sở của Công ty tại số 35 

đường Lý Thái Tổ, Bắc Ninh. Thành lập Xí 

nghiệp ngan giống Pháp tại xã Lạc Vệ, Tiên 

Du, Bắc Ninh.  

2005   

Khánh thành Nhà kho và Nhà xử lý nguyên 

liệu tại xã Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh. 

Kể từ ngày 01/01/2005, Công ty chính thức 

chuyển sang hoạt động theo hình thức công 

ty cổ phần theo quyết định số 1316 QĐ/CT 

ngày 10/08/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Ninh. 

 2006  

Khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn 

thuỷ sản Kinh Bắc 4 tấn/giờ. Thành lập 

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn 

nuôi gia công và Xí nghiệp giống lợn Lạc 

Vệ. 

2007   

Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại Bắc Ninh, Công ty TNHH Cảng 

Dabaco Tân Chi, Công ty TNHH MTV 

Dabaco Tây Bắc. 

2008   

Thành lập Công ty TNHH Lợn giống 

Dabaco, Công ty TNHH Đầu tư phát triển 

chăn nuôi lợn Dabaco, Công ty TNHH Chế 

biến thực phẩm Dabaco và Trung tâm chẩn 

đoán thú y Dabaco. 

Ngày 18/3/2008, cổ phiếu của Công ty 

chính thức được niêm yết tại Trung tâm 

giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

 

 

 

 

Ngày 29/4/2008, đổi tên thành Công ty cổ 

phần Dabaco Việt Nam. 

2009  

Khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn 

chăn nuôi Dabaco công suất 25 tấn/giờ tại 

Khu công nghiệp Khắc Niệm, thành phố 

Bắc Ninh; Siêu thị Dabaco tại phố Lạc 

Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh. 

Phát hành thành công 2 đợt phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ để sáp nhập Công ty cổ 

phần thương mại Hiệp Quang và phát 

hành cho cổ đông chiến lược, nâng vốn 

điều lệ của công ty lên 254.466,6 triệu 

đồng tương đương 25.446.660 cổ phần. 

 
 

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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2010   

Đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến thịt 

gà, thành lập Công ty TNHH Bất động sản 

Dabaco, Công ty TNHH ĐTXD&PT Hạ 

tầng Dabaco, Trung tâm thương mại Dabaco 

tại Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Công 

ty TNHH Lợn giống hạt nhân DABACO. 

Để nâng cao sản lượng sản xuất và tiêu thụ 

thức ăn chăn nuôi, Công ty đã thành lập 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại 

KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh, và tái cơ cấu lại một số 

đơn vị thành viên, chuyển một số đơn vị 

hạch toán phụ thuộc thành Công ty TNHH 

một thành viên, sáp nhập Xí nghiệp ngan 

giống Pháp vào Công ty TNHH ĐT&PT 

chăn nuôi gia công.  

2011  

Công ty hoàn tất đợt phát hành 18.164.440 

cổ phiếu và 2.544.666 trái phiếu chuyển đổi 

nâng vốn điều lệ của Công ty lên 

436.111.000.000 đồng tương đương 

43.611.100 cổ phần. 

Thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp 

công nghệ cao Dabaco và các doanh nghiệp 

dự án để thực hiện các dự án theo hình thức 

BT gồm: Công ty TNHH Xây dựng Hồ 

Điều Hoà Văn Miếu Bắc Ninh, Công ty 

TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến 

đường vành đai III và TL 295B Từ Sơn.  

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội.   

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 

26/3/2011, Công ty đã đổi tên thành Công ty 

cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam. 

2012 

Ngày 14/02/2012, Công ty đã thực hiện 

chuyển đổi 671.872 trái phiếu thành 

4.798.860 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của 

Công ty lên 484.099.600.000 đồng tương 

đương 48.409.960  cổ phần. 

Thành lập doanh nghiệp dự án Công ty 

TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương 

Vương 3 và Đường Trường Chinh. 

Khánh thành Nhà máy chế biến TACN 

Dabaco Hoàn Sơn công suất 5 tấn/h chuyên 

sản xuất thức ăn heo con tại huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh. 

 2013 

Ngày 14/02/2013, Công ty đã thực hiện 

chuyển đổi 1.872.794 trái phiếu thành 

14.331.963 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của 

Công ty lên 627.419.230.000 đồng tương 

đương 62.741.923  cổ phần. 

Giải thể Công ty cổ phần thủy sản CSC 

Dabaco và chuyển toàn bộ số vốn góp sang 

đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển giống gia súc, gia 

cầm Dabaco. 

Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu gà 

9 cựa Dabaco; Trung tâm nghiên cứu ứng 

dụng và phát triển giống gia cầm Dabaco; 

Nhà máy sản xuất con giống gia cầm; Xí 

nghiệp gà đẻ trứng của Công ty ĐT&PT 

chăn nuôi gia công. 

2014 

Khai trương Siêu thị Dabaco Gia Bình tại 

Thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, Bắc 

Ninh. 

Đưa vào hoạt động dây chuyền xử lý trứng 

tự động được nhập khẩu của hãng MOBA 

– Hà Lan, với các công đoạn xử lý tự động 

qua các khâu: Rửa trứng – Làm khô – Khử 

trùng bằng tia cực tím – Soi trứng – Cân, 

phân loại trứng – In ngày sản xuất và đóng 

gói sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm có độ 

đồng đều cao và đảm bảo chất lượng, an 

toàn hơn cho người sử dụng. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Dây chuyền xử lý trứng tự động 
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2015 

Thành lập Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi 

Nasaco Hà Nam, Công ty TNHH Lợn giống 

Dabaco Hà Nam, Công ty TNHH Lợn giống 

Dabaco Hải Phòng, Công ty TNHH Lợn 

giống Dabaco Phú Thọ, Công ty TNHH đầu 

tư phát triển Khu công nghiệp EIP. 

Đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ sinh 

học Dabaco. 

  

 

CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình hoạt động và phát triển, ban lãnh đạo công ty không ngừng nỗ lực 

nhằm phát triển Công ty hội nhập vào xu thế mới. Từ năm 1996 đến nay, Công ty đã 

vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ngành, các cấp trao tặng nhiều danh 

hiệu, phần thưởng cao quý, cụ thể: 

2000 Huân chương lao động hạng ba 

2004 
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới 

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt  

2005 

Cúp Vàng “Thương hiệu và Nhãn hiệu”  

Cúp vàng Sản phẩm Uy tín Chất lượng cho sản phẩm TĂCN  

Topfeeds, Dabaco 

2007 

Huân chương lao động hạng nhì 

Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam – Thương hiệu Vàng chất 

lượng” 

Giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” 
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Cúp vàng Chất lượng hội nhập cho sản phẩm TA đậm đặc cho lợn 

Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao cho ngành TACN 

Cúp Vàng Topten ngành hàng Thương hiệu Việt uy tín – chất lượng 

cho TĂCN cao cấp Topfeeds 

Giải thưởng “Doanh nhân, doanh  nghiệp tiêu biểu Việt Nam Vàng”  

2008 

Chứng nhận hàng Nông Lâm Thủy sản Việt Nam chất lượng cao và 

uy tín thương mại 

Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam - Thương hiệu Vàng chất 

lượng" 

Giải thưởng Thương hiệu Việt Hội nhập WTO 

Cúp vàng cho sản phẩm Thức ăn đặc biệt cho lợn con tập ăn 

Giải thưởng - Cúp Vàng "Thương hiệu chứng khoán uy tín & Công 

ty cổ phần hàng đầu Việt Nam" 

2009 

Top 50 thương hiệu chứng khoán uy tín trên TTCK Việt Nam 

Giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển" 

Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam - Thương hiệu Vàng chất 

lượng" 

2010 

Giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển" 

Giải thưởng Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu 1.000 năm  

Chứng nhận "Thương hiệu Việt" cho sản phẩm thức ăn hỗn hợp 

Topfeeds 

Top 500 thương hiệu Việt hàng đầu Việt Nam 2010 

2011 

Giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng" 

Top 100 hàng Việt Nam tin dùng   

Chứng nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm 

đạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng" 

Các năm 

2008,2009,2010, 

2011,2012 

Chứng nhận 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

Các năm từ 2000 đến 

2006, từ năm 2009 đến 

2012 

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam   

2012 

Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng 

Giải Vàng Chất lượng Việt Nam 

Top 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất 2012 

Top 15 cổ phiếu trên sàn HNX được niêm yết trên Sở GDCK Asean 

(Asean Star) và Top 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên 

sàn Hà Nội (HNX 30) 
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2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 Ngành nghề kinh doanh chính: 

● Sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản;  

● Sản xuất, lai tạo giống gia súc, gia cầm; 

● Chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm;  

● Giết mổ, chế biến thực phẩm;  

● Sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại…;  

 

 Địa bàn hoạt động kinh doanh chính: 

Công ty cung cấp ra thị trường toàn quốc các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, con giống 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

 

2013 Giải thưởng Asian Feed Miller of the Year 2013 

2014 

Top 100 Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2014 

Top 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2013 - 2014 và Top 15 

Doanh nghiệp đóng góp tích cực cho TTCK tại HNX từ năm 2009 – 

2014 

Giải thưởng Công ty quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn 

nuôi theo chuỗi tốt nhất do Cục Chăn nuôi trao tặng 

Doanh nghiệp văn hóa vì cộng đồng (Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam, Trung tâm Văn hóa doanh nhân trao tặng) 

2015 Huân chương lao động hạng Nhất (lần 2) 

 

Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” và Giải thưởng “Bông lúa 

vàng Việt Nam” cho sản phẩm “Giống Gà Ja – Dabaco” (Bộ Nông 

nghiệp & PTNT trao tặng). 

 
Top 50 thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2015 do Tổ 

chức định giá Brand Finance (Anh) bình chọn. 

 
Giải thưởng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014 đối với sản 

phẩm “Trứng Gà Dabaco Omega 3”. 

 
Cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 

2015 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 

 
Cờ đơn vị thi đua xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc của Bộ Công an 
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3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DABACO được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành gồm Tổng Giám 

đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Nhờ vào nền tảng kinh nghiệm cùng với khả 

năng quản lý, điều hành mang tính đột phá của Ban lãnh đạo, đã thúc đẩy công 

ty ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. DABACO gồm 

các nhà máy, công ty TNHH một thành viên, đơn vị trực thuộc phát triển trên 

nhiều lĩnh vực kinh doanh. 
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ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Điện thoại: 0241.3821243       Fax: 0241.3737526 

Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Điện thoại: 0241.3829434       Fax: 0241.3829759 

Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Điện thoại: 0241.3825111   Fax: 0241.3825112 

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO Hoàn Sơn 

Địa chỉ: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Điện thoại: 0241.3848202   Fax: 0241.3848201 

Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 22 ấp 4, Đường số 18, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh nguyên liệu chế biến sản xuất TACN; 

Kinh doanh vật tư thiết bị, hóa chất phục vụ sản xuất nông, công nghiệp; … 

Điện thoại: 08 54318385   Fax: 08 54317382 

Trung tâm Chẩn đoán thú y DABACO 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thú y, chẩn đoán bệnh động vật đưa ra 

phác đồ điều trị, dịch vụ kiểm tra, khám chữa bệnh động vật, tiêm chủng, dịch 

vụ thú y lưu động. 

Điện thoại: 0241.3717358   Fax: 0241.3717359 

Cửa hàng xăng dầu 

Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý và kinh doanh xăng dầu. 

Điện thoại: 0241.3723671 

 

CÔNG TY TNHH MTV DO DABACO LÀM CHỦ SỞ HỮU  

Công ty TNHH Đầu tƣ và Phát triển chăn nuôi gia công 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi và các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.723523   Fax: 0241.723524 

Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển chăn nuôi lợn DABACO 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi và các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi.  

Chăn nuôi lợn, lợn thịt, lợn sữa, lợn giống. 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3724320      Fax: 0241.3724321 
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Công ty TNHH Lợn giống DABACO 

Địa chỉ: Xă Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn và hoạt động hỗ trợ chăn nuôi.  

SX và KD mua bán lợn, lợn giống. Chăn nuôi lợn thịt. Chăn nuôi lợn sữa. 

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3721988   Fax: 0241.3721989 
 

 

Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO 

Địa chỉ: Thôn Hộ vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi và kinh doanh giống gia cầm. 

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3723713   Fax: 0241.3723764 
 

 

Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ 

Địa chỉ: Thôn Hộ vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn. SXKD lợn giống, lợn thịt, 

tinh lợn. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. 

Vốn điều lệ: 26.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3723938   Fax: 0241.3723522 
 

 

Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân DABACO 

Địa chỉ: Xã Tân chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Chăn nuôi gs, gc. SXKD lợn  

giống, lợn thịt, tinh lợn, trâu, bò. Sản xuất, nuôi giữ đàn lợn giống gốc. 

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3721649   Fax: 0241.3721648 
 

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm DABACO 

Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề KD chính: Giết mổ, chế biến, bảo quản thịt gia súc, gia cầm. Đóng  

gói và đóng hộp: Thịt hộp, xúc xích, ..... Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn:  

SX món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh hoặc thịt tươi; Sản xuất thịt hầm  

Đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các đồ đựng chân không. 

Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3724343   Fax: 0241.3724296 

 

Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DABACO 

Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, KD rau an toàn ứng dụng công nghệ cao 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3724138   Fax: 0241.724126 

 

Công ty TNHH MTV Thƣơng Mại Hiệp Quang 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề chính: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì từ nhựa PP, PE,  

composit; Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu, vi lượng, khoáng, chất bổ sung,  

hóa chất dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi,.... 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3717256   Fax: 0241.717269 

 

Công ty TNHH MTV DABACO Tây Bắc 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. 

Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; SX tinh bột và  

các sản phẩm từ tinh bột; Chế biến và bảo quản rau quả; Chế biến và bảo quản  

nông sản thực phẩm; Bán buôn, bán lẻ: Thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 

gia súc, gia cầm và thủy sản. 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0218 3843943                       Fax: 0218 3843943 
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Công ty TNHH Dịch vụ Thƣơng mại Bắc Ninh 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán xuất nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 

TACN, kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại,… 

Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3717388   Fax: 0241.3717377 

 

Siêu thị Dabaco: 

Địa chỉ: Phố Lạc Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 0241.3720999       Fax: 0241.3720979 

Trung tâm thưong mại DABACO 

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 0241.3737989       Fax: 0241.3737969 

Trung tâm thương mại DABACO Nguyễn Cao 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao, P Ninh Xá, TP Bắc Ninh 

Điện thoại: 0241.3692666 

Siêu thị Dabaco Gia Bình 

Địa chỉ: Thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 0241.3670799 

 
 

 

Công ty TNHH Bất động sản DABACO 

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Bất động sản, kinh doanh dịch vụ tư  

vấn, mô giới, đấu giá, định giá, quảng cáo, sàn giao dịch bất động sản,... 

Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3875636                   Fax: 0241.3875535 

 

Công ty TNHH Đầu tƣ xây dựng và phát triển hạ tầng DABACO 

Địa chỉ: Đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình, nhà các loại, phá dỡ, lắp  

đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn và quản 

lý dự án đầu tư, mua bán và cho thuê xe, máy móc, thiết bị ngành xây dựng,... 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3813713                 Fax: 0241.3813714 

 

Công ty TNHH Cảng DABACO Tân Chi 

Địa chỉ: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và kinh doanh đá, cát, sỏi; Mua bán vật 

liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, cho thuê và kinh doanh dịch vụ cầu cảng bến bãi, 

đầu tư xây dựng hạ tầng. 

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3724398                   Fax: 0241.3724399 

 

Công ty TNHH Nutreco 

Địa chỉ: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3847997                  Fax: 0241.3847994 

 
 

Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam 

Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 
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Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ 

Địa chỉ: Khu 1 Xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn 

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng 

 

Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam 

Địa chỉ: Thượng Vỹ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn 

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng 

 

Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng 

Địa chỉ: Trại Viên, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn 

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng 

 

Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển Khu công nghiệp EIP 

Địa chỉ: Thôn Guột, xã Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Khu đô thị 

và Dịch vụ; Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, các công trình 

điện và trạm điện đến 35KV... 

Vốn điều lệ: 628.000.000.000 đồng 

 

CÁC DOANH NGHIỆP DỰ ÁN 

 

Công ty TNHH Xây dựng Đƣờng từ Đền Đô đến Đƣờng Vành đai III và TL295B Từ Sơn 

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình, nhà các loại, phá dỡ, lắp đặt hệ thống điện, kinh 

doanh bất động sản, tư vấn, mô giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,.... 

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3737855 – 3895111   Fax: 0241.3825496 

 

Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hoà Văn Miếu Bắc Ninh 

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình, nhà các loại, phá dỡ, lắp đặt hệ thống điện, kinh 

doanh bất động sản, tư vấn, mô giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,.... 

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3737855 – 3895111   Fax: 0241.3825496 

 

Công ty TNHH Xây dựng Đƣờng Kinh Dƣơng Vƣơng 3 và Đƣờng Trƣờng Chinh 

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình, nhà các loại, phá dỡ, lắp đặt hệ thống điện, kinh 

doanh bất động sản, tư vấn, mô giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,.... 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 0241.3895111                      Fax: 0241.3825496 
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Mô hình quản trị trên đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị 

đối với bộ máy điều hành; nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo chiến lược, quản 

lý tài chính, rủi ro, nhân sự và đầu tư. 

Trong đó, nhiệm vụ và vai trò của các cấp là: 

Đại hội đồng cổ đông  

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty 

gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ 

quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ 

thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho 

năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát của Công ty.  

Hội đồng Quản trị 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả 

các quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động 

của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ). Hiện tại, HĐQT 

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam có 09 thành viên, nhiệm kỳ là 

05 năm.  

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát (BKS) là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò 

của BKS là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của 

Công ty. Hiện nay, BKS Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. BKS 

hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.  

Ban Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám 

đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và 

chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 

giao. Tổng Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch HĐQT. 
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4. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Chất lƣợng sản phẩm:  

- Cung cấp sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng; 

Quy mô sản xuất:  

- Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 

các trang thiết bị hiện đại, môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp tạo 

điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên làm việc chất lượng, hiệu quả, năng 

suất cao; 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh: 

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

sản xuất, chăn nuôi để tạo ra các sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị gia tăng cao 

và mang lại hiệu quả cho Công ty, cổ đông và người lao động;  

Phát triển mạnh mẽ chuỗi giá trị 3F 

- Mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng, đa dạng hóa các sản 

phẩm của mô hình chuỗi giá trị 3F (Farm – Feed – Food), đồng thời không 

ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh 

vực hoạt động kinh doanh của công ty; 

Hệ thống quản lý chất lƣợng:  

- Quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2008, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 

22000:2005, tiêu chuẩn GMP (đối với Nhà máy chế biến thực phẩm) và chương 

trình thực hành tốt 5S tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 

ngày càng thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Tiếp tục phát triển công ty thành một Tập đoàn kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực 

nông nghiệp - thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình sản xuất tiên tiến, 
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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”. 

 
 

 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Công 

ty:   

Nhận thức bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp, tất cả các nhà máy sản xuất, đơn vị chăn nuôi của công ty đều 

được đầu tư hệ thống xử lý môi trường hiện đại, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về môi 

trường theo qui định hiện hành. 

Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng đến trách nhiệm của mình đối với xã hội 

thông qua những hoạt động tài trợ, khuyến khích CBCNV, ban lãnh đạo đóng góp cho 

các chương trình từ thiện. Bằng cách này, Dabaco luôn đặt mục tiêu đóng góp nhiều 

nhất trong trách nhiệm xã hội của mình.  

 
 

 

 

 

 

 

   5. CÁC RỦI RO 

Rủi ro từ nền kinh tế 
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Năm 2015, trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới 

chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Đặc biệt là giá dầu thô giảm mạnh 

cùng với sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu... tác động đến nền kinh tế nước ta 

trong đó có ngành nông nghiệp. Ngành chăn nuôi đã có những bước chuyển dịch rõ 

ràng, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, 

gia trại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, tăng hiệu quả kinh tế. Song mức độ 

cạnh tranh trong ngành TACN ngày càng khốc liệt do nhiều công ty, nhà máy ra đời 

nên việc tăng sản lượng tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. 

Rủi ro tỷ giá 

Biến động ngoại tệ cũng là một trong những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty phần lớn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của 

Công ty được nhập khẩu từ nước ngoài và thanh toán bằng Đô la Mỹ. 

Rủi ro tài chính 

Do đặc điểm của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty cần phải dự trữ 

nguyên liệu nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, ổn định chất lượng 

và giá thành sản phẩm, Công ty phải sử dụng các nguồn vay nợ để tài trợ cho các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình. Vì vậy, lãi suất vay là yếu tố quan trọng mà công 

ty phải quan tâm. 

Rủi ro về nhân sự 

Trang thiết bị hiện đại đòi hỏi người lao động phải có trình độ cao, đặt ra nhu cầu 

phải đào tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tạo điều kiện 

thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó phải có 

cơ chế thu hút và giữ chân người tài, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật nhằm 

đáp ứng nhu cầu về nhân sự do mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro về cạnh tranh 
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Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi có khả năng gia nhập ngành cao, có nhiều đối 

tượng gia nhập ngành, khiến công ty phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mới, đa dạng và 

phức tạp, đặc biệt là các công ty nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro về dịch bệnh, điều kiện thời tiết 

Điều kiện thời tiết biến đổi bất thường và dịch bệnh thường xuyên được xem là 

một trong các rủi ro không thể tránh khỏi mà các công ty trong ngành chăn nuôi nói 

chung và Dabaco nói riêng phải đối mặt. Đặc biệt hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu 

đang càng ngày trở nên phức tạp. Do đó, Công ty luôn chú trọng công tác vệ sinh, bảo 

đảm kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiêu chuẩn 

ISO 22000:2005 và chương trình thực hành tốt 5S nhằm chủ động kiểm soát và khống 

chế các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; đồng thời bảo đảm sản phẩm 

lợn, gà cung cấp ra thị trường luôn sạch, khoẻ mạnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 
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       1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015: 

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp thức ăn chăn 

nuôi như biến động về giá nguyên liệu, biến động tỉ giá ngoại tệ, sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành… Tuy nhiên, vượt qua những thách 

thức, tận dụng cơ hội, toàn Tập đoàn đã đạt được kết quả SXKD tốt nhất từ 

trước đến nay. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị 

đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả trên là do có sự chỉ đạo trực 

tiếp, sát sao của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực không ngừng của các 

đơn vị trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, 

chăn nuôi, nâng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt mức tiên tiến của thế giới, liên 

tục cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

Một số chỉ tiêu chính đạt đƣợc nhƣ sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2014 

% tăng 

giảm so 

với năm 

2014 

% thực 

hiện so với 

Kế hoạch 

2015 

1 Doanh thu thuần (*) 5.791.392 5.186.838 11,7 109 

2 LNTT  hợp nhất 283.617 249.156 13,8 110 

3 LNST hợp nhất 252.835 205.773 22,9 116 

(*) Không bao gồm doanh thu tiêu thụ nội bộ. 

Lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi: 

Năm 2015 là năm giá thực phẩm ổn định ở mức cao trong thời gian dài, đặc 

biệt là giá thịt lợn, người chăn nuôi mở rộng qui mô chăn nuôi và có lợi nhuận, 

tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất thức ăn nâng cao sản lượng tiêu thụ sản 

phẩm. Năm 2015, sản lượng TACN tiêu thụ của toàn Tập đoàn đạt 104,3% kế 

hoạch. 
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Trung tâm điều khiển Giám sát dây chuyền sản xuất 

 

 

 

 

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

  Lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ con giống (gà giống, lợn giống): 

Năm 2015, kết quả SXKD của các công ty sản xuất lợn giống đều đạt và vượt kế 

hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đề ra. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt tốt 

như: Tỷ lệ số nái động dục tự nhiên phối là 94,96%, tăng 1,54% so với năm 2014 

(Trong đó: Công ty Lợn giống Hạt nhân có tỷ lệ động dục tự nhiên là 100%, Công ty 

Lợn giống DABACO là 99,77%); Số con sinh ra trung bình trên ổ tăng 0,12 con/ổ so 

với năm 2014; Số con đẻ ra còn sống để nuôi tăng 0,18 con/ổ so với năm 2014; Tỷ lệ 

lợn con sinh ra còn sống để nuôi tăng 0,6% so với năm 2014. 

Năm 2015, Công ty lai tạo thành công và bán ra thị trường giống gà Nòi sọc đen 

được người chăn nuôi ưa chuộng; mạng lưới phân phối được thiết lập tại nhiều tỉnh, 

thành trên cả nước giúp nâng cao sản lượng tiêu thụ và quảng bá sản phẩm. 
 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực chăn nuôi gia công: 

- Sản lượng tiêu thụ của lĩnh vực chăn nuôi gia công gồm: 

+ Trứng các loại: tiêu thụ 95.196.783 quả và tăng 26,8% so với năm 2014. Năm 

2015, Công ty nghiên cứu và đưa ra thị trường một số sản phẩm trứng cao cấp như: 

Trứng gà Omega 3, Trứng Gà DHA và Trứng gà vỏ xanh. 
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+ Gà thịt: tiêu thụ 2.027 tấn. Năm 2015, sản lượng gà thịt giảm mạnh là do công ty 

có chủ trương thu hẹp qui mô đàn gà trắng và tiến tới chỉ chăn nuôi để phục vụ Nhà 

máy chế biến thực phẩm của công ty.   

+ Lợn thịt: tiêu thụ 18.908 tấn và tăng 19,6% so với năm 2014.  

 

 

 

 

Lĩnh vực giết mổ và chế biến thực phẩm: 
 

Năm 2015, các sản phẩm của công ty như xúc xích, dăm bông, đồ hộp, thịt hun 

khói, gà muối... đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung. Mục 

tiêu trong thời gian tới, công ty tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị 

hiện đại và lợi thế theo chuỗi giá trị khép kín của Tập đoàn, nhằm nâng cao sản lượng 

tiêu thụ và mở rộng thị trường, kênh phân phối. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Lĩnh vực thƣơng mại và dịch vụ: 

Hoạt động của hệ thống siêu thị năm 2015 nhiều tích cực, lượng khách đến với hệ 

thống ngày một đông, sức mua tăng. Hệ thống siêu thị của Tập đoàn đã góp phần bình 

ổn giá trên địa bàn tỉnh, phát triển thương hiệu, xây dựng ý thức tiêu dùng văn minh 

hiện đại, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. 
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Lĩnh vực sản xuất bao bì: 

Năm 2015, hoạt động sản xuất và tiêu thụ bao bì đạt kết quả tốt, hoàn thành kế 

hoạch sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận. Phần lớn lượng bao bì sản xuất ra 

cung cấp cho các Nhà máy TACN trong Tập đoàn, một phần xuất khẩu và bán ra thị 

trường nội địa.  
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2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 Danh sách Ban điều hành 

 

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Thảo 

Năm sinh: 1957                    Nơi sinh:  Bắc Ninh             Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 1,12% 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

- 10/1979 – 09/1982: Cán bộ nghiệp vụ thống kê công ty bán lẻ CNP Sơn Động, 
Lục ngạn, Bắc Giang 

- 10/1982 – 10/1985: Học Đại học Thương mại Hà Nội 
- 11/1985 – 12/1996: Công tác tại công ty nông sản Bắc Ninh 
- 01/2005 – 05/2008: Giám đốc Vật tư - XNK công ty CP Nông sản Bắc Ninh 
- 05/2008 – 03/2011: Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc công ty CP 

Dabaco Việt Nam 

- 03/2011- 05/2015: Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc công ty CP Tập 
đoàn Dabaco Việt Nam 

- 05/2015 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn 
Dabaco Việt Nam 

Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Năm sinh: 1958                   Nơi sinh: Bắc Ninh                Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 0,1% 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y, thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- 10/1982 – 12/1994: công tác tại huyện Thuận Thành, Hà Bắc 
- 01/1995 – 12/1997: Công tác tại Công ty Vật tư Nông nghiệp Bắc Giang 
- 01/1998 – 04/1999: Trưởng phòng kế hoạch Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- 05/1999 – 12/2004: Phó giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- 01/2005 – 05/2008: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

Nông sản Bắc Ninh 
- 05/2008 – 04/2015: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập 

đoàn Dabaco Việt Nam 

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương 

Năm sinh: 1964                   Nơi sinh: Bắc Ninh                Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 1,7% 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- Từ 06/1986 đến 04/1996 : Công tác tại Trường cán bộ thống kê trung ương 
- Từ 05/1996 đến 12/2004 : Phó phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng 

Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- Từ 01/2005 đến 05/2008 : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Công ty Cổ  phần Nông sản Bắc Ninh 
- Từ 05/2008 đến 03/2011 : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Công ty Cổ  phần DABACO Việt Nam 
- Từ 03/2011 đến 05/2015 : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt 
Nam 

- Từ 05/2015 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 
Tài chính, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn 
DABACO Việt Nam 
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Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Tường 

Năm sinh: 1970                    Nơi sinh:  Bắc Ninh             Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 1,06% 

Trình độ chuyên môn:  Bác sỹ thú y, Thạc sỹ Nông nghiệp 

Quá trình công tác: 

- 05/1996 – 06/1999: Phó phòng kỹ thuật Công ty Nông sản Hà Bắc 
- 07/1999 – 12/2004: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- 01/2005 – 05/2008: Thành viên HĐQT, Giám đốc kỹ thuật chất lượng Công ty CP 

Nông sản Bắc Ninh. 

- 05/2005 – 05/2015: Thành viên HĐQT, Giám đốc kỹ thuật chất lượng Công ty CP 
Tập đoàn DABACO Việt Nam. 

- 05/2015 – nay: Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn 
Dabaco Việt Nam. 

 

Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mạnh 

Năm sinh: 1954                   Nơi sinh: Bắc Ninh                Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 0,04% 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

- 12/1971 – 04/1977: Nhập ngũ bộ đội đơn vị 485E568 sau về đơn vị Trường quản 

trị Quân khu 5 

- 05/1977 – 12/1979: công tác tại Công ty Vôi gạch ngói - Sở xây dựng Hà Bắc 

- 09/1979 - 12/1997: công tác tại công ty xây dựng số 1 Hà Bắc 

- 1998 – 03/2007: Giám đốc Ban quản lý Dự án - Sở xây dựng Bắc Ninh 

- 03/2007 – 03/2011: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

Dabaco Việt Nam 

- 03/2011 – 04/2015: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập 

đoàn Dabaco Việt Nam 

- 042015 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

 

Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Văn Học 

Năm sinh: 1978                   Nơi sinh: Bắc Ninh               Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 0,01% 

Trình độ chuyên môn:  Bác sỹ thú y, thạc sỹ chăn nuôi 

Quá trình công tác: 

- Năm 2001 – 2003: công tác tại Công ty CP Việt Nam – Thái Lan 

- Năm 2003 – 05/2009: Trung tâm khuyến nông Bắc Ninh 

- 09/2009 – 06/2010: Phòng kế hoạch Công ty CP Nông sản Bắc Ninh 

- 07/2010 – 02/2011: Phó giám đốc Công ty TNHH Lợn giống Dabaco – Công ty 

CP Dabaco Việt Nam 

- 03/2011 – 05/2014: Giám đốc Công ty TNHH Lợn giống Dabaco – Công ty CP 

Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Lợn giống 

Dabaco Hà Nam – Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 
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Thay đổi nhân sự: 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm 
Ngày miễn 

nhiêm 

Nguyễn Như So Tổng Giám đốc  18/5/2015 

Nguyễn Khắc Thảo Tổng Giám đốc 18/5/2015  

Nguyễn Thế Tường Phó Tổng Giám đốc 18/5/2015  

Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc 18/5/2015  

Nguyễn Văn Quân Phó Tổng Giám đốc  15/7/2015 

 

Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Kích 

Năm sinh: 1954                    Nơi sinh:  Bắc Ninh                 Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 0% 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư chăn nuôi 

Quá trình công tác: 

- Từ 10/1974 đến 10/1977     : Bộ đội  
- Từ 10/1977 đến 04/1982  : Chi ủy viên bí thư chi đoàn CN 11B, Ủy viên BCH đoàn 

trường Trường Đại học Nông nghiệp II. 
- Từ 05/1982 đến 05/1987     : Cán bộ tỉnh đoàn Hà Bắc 
- Từ 06/1987 đến 08/1988     : Cán bộ văn phòng huyện ủy huyện Tiên Sơn - Hà Bắc 
- Từ 09/1988 đến 08/1989   : Huyện ủy viên - Quyền chánh văn phòng huyện ủy Huyện 

Tiên Sơn. 
- Từ 09/1989 đến 09/1991     : Chi ủy viên Lớp phó lớp Cao đẳng quản lý nhà nước 89-91 

Học viện hành chính quốc gia. 
- Từ 10/1991 đến 04/1996    : Huyện ủy viên Chánh văn phòng huyện ủy Huyện Tiên Sơn 
- Từ 05/1996 đến 08/1997    : Huyện ủy viên – Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Tiên 

Sơn. 
- Từ 08/1997 đến 08/1999 : Ủy viên BTV huyện ủy trưởng ban dân vận huyện ủy  
- Từ 09/1999 đến 11/2000 : Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND 

huyện Tiên Du. 
- Từ 12/2000 đến 10/2005     : Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du. 
- Từ 11/2005 đến 02/2008     : Chi cục trưởng Kiểm Lâm Bắc Ninh 
- Từ 03/2008 đến 12/2010     : Phó Giám đốc Sở Khoa Học và Công Nghệ 
Chức vụ công tác hiện nay:   Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO 

Việt Nam 
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  Số lượng cán bộ, công nhân viên: Tính đến ngày 31/12/2015 là 3.168 người . 

 Chính sách đối với người lao động 

Mặc dù trong tình hình khó khăn, Công ty vẫn nỗ lực duy trì mức thu nhập ổn định 

đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tạo động lực cho CBCNV yên tâm công tác, 

cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng xây dựng cơ 

chế lương thưởng hợp lý, khuyến khích và đãi ngộ tốt đối với người lao động có trình 

độ, tâm huyết. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, không ngừng nâng cao đời 

sống tinh thần và vật chất cho người lao động. Tạo môi trường tốt nhất để cán bộ nhân 

viên trong Công ty phát huy hết khả năng, tận tâm phục vụ vì mục tiêu phát triển 

chung của tập thể.  

 Chính sách lương, thưởng  

Công ty đã xây dựng quy chế lương, thưởng quy định theo từng cấp bậc công việc 

đang đảm nhận. Mức lương của người lao động trực tiếp được hưởng tùy thuộc vào 

loại công việc, định mức lao động, chỉ tiêu kỹ thuật đảm nhận và kết quả công việc 

người lao động thực hiện. Mức lương của người lao động gián tiếp được hưởng theo 

hệ số do Tổng Giám đốc Công ty quyết định căn cứ trên tính chất công việc, năng lực 

và kết quả làm việc của người lao động. 

Công ty đảm bảo trả lương cho người lao động không thấp hơn quy định của nhà 

nước. Đồng thời, Công ty thực hiện những chế độ bảo đảm các chính sách xã hội cho 

người lao động theo Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể. 

 Chính sách phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên 

Công ty thực hiện các chế độ trợ cấp khó khăn, chế độ thăm hỏi khi người lao động 

ốm đau, các chế độ khác như hiếu hỉ, cưới hỏi, v.v... 

 Một số hình ảnh của Cán bộ công nhân viên Công ty 
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         3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN 

Năm 2015, Công ty khởi công xây dựng các dự án gồm:  

- Nhà máy TACN Hà Nam, Công ty Lợn giống Hà Nam, Công ty Lợn giống Phú 

Thọ, Công ty Lợn giống Hải Phòng... dự kiến cuối năm 2016 đưa vào hoạt động. 

- Cảng bốc xếp hàng hóa Tân Chi, dự kiến quý 2/2016 đưa vào hoạt động.  

- Dự án Khu công nghiệp Quế Võ 3: Năm 2015, đã hoàn thiện tuyến 5A nội Khu; 

San lấp mặt bằng Nhà máy nước; Trạm điện 110 KV; Thi công hạng mục thoát nước 

mưa, nước thải tuyến đường số 2.  

 -  Dự án Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu: Năm 2015, hoàn thiện hạng mục đào 

lòng hồ, san mặt bằng kè hồ số 1; cống thủy lợi số 3,4 và đang thi công hạng mục cống 

thủy lợi 1,2, Hồ 2, 3. 

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện một số dự án dở dang, đồng thời tập 

trung đầu tư xây dựng, cải tạo các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phát triển mạnh 

lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trong ngành nông nghiệp – thực phẩm. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Phối cảnh Khu công nghiệp Quế Võ III         Phối cảnh công viên Hồ Điều Hoà Văn Miếu 
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất) 

Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: VNĐ 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,34 1,29 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,75 0,73 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,57 0,58 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,31 1,37 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Lần 5.0 5.0 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,21 1,25 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần % 4,02 4,37 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH % 11,24 13 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 4,88 5,48 

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/DT thuần 
% 4,68 4,9 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 4.220.361.698.512 4.615.210.727.082  9,36 

Doanh thu thuần 5.186.838.063.815 5.791.392.529.288  11,66 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 248.388.312.520    282.610.939.921  13,78 

Lợi nhuận khác 768.015.789 1.006.270.459  31 

Lợi nhuận trước thuế 249.156.328.309    283.617.210.380  13,83 

Lợi nhuận sau thuế 205.773.104.121 252.835.571.205  22,87 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 15% 25% 66,7 
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5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 Cổ phần: 

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 62.741.923 cổ phần 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không có 

 Cơ cấu cổ đông:  
 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/11/2015: 
 

STT Loại cổ đông Số cổ phần sở hữu 
Tỷ lệ  

(%) 

I Cổ đông trong nƣớc 44.001.244 70,13 

- Cổ đông lớn 11.464.057 18,27 

- Cổ đông nhỏ 32.537.187 51,86 

- Cổ đông tổ chức 8.612.624 13,73 

- Cổ đông cá nhân 35.388.620 56,40 

II Cổ đông nƣớc ngoài 18.740.679 29,87 

- Cổ đông lớn 5.470.800 8,72 

- Cổ đông nhỏ 13.269.879 21,15 

- Cổ đông tổ chức 18.463.050 29,43 

- Cổ đông cá nhân 277.629 0,44 

Tổng cộng:  62.741.923 100 
 

 

Danh sách cổ đông lớn năm 2015: 

TT Cổ đông Địa chỉ 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nguyễn Như So 
87 Lê Văn Thịnh, phường Suối 

Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
11.464.057 18,27 

2 
Fraser Investment 

Holdings Pte.Ltd 

112 Robinson Road, #11-03, 

Robinson 112, Singapore (068902) 
5.470.800 8,72 

3 

Công ty TNHH 

quản lý Quỹ SSI 

(SSIAM) 

1C Ngô Quyền, P.Lý Thái Tổ, 

Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 
3.810.140 6,07 

 Tổng cộng  20.744.997 33,06 
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 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

 Các chứng khoán khác: Không có 

6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ 

HỘI CỦA CÔNG TY: 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Ban Vật tư xuất nhập khẩu của công ty chịu trách nhiệm thu mua nguyên vật liệu 

cho các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của các 

đơn vị. Năm 2015, Ban VT-XNK đã thu mua 444.357 tấn nguyên liệu phục vụ hoạt 

động sản xuất của các Nhà máy. 

6.2. Tiêu thụ năng lƣợng: 

Năm 2015, chỉ tính riêng các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty, chi 

phí điện năng tiêu thụ là: 28.987 triệu đồng cho 18.230.369 kwh (bình quân 84.056 

đồng/tấn sản phẩm). 

Từ tháng 9/2015, Công ty thay thế việc sử dụng nhiên liệu than đá để đốt nồi hơi 

phục vụ cho các Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi sang sử dụng bằng củi ép, củi 

trấu, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và cải thiện chất lượng khí thải tốt hơn so với sử 

dụng nhiên liệu than đá. 

6.3. Tiêu thụ nƣớc: 

Chi phí nước tiêu thụ là 1.054 triệu đồng cho 62.010 m
3
 (bình quân 3.738 

đồng/tấn sản phẩm). Nguồn nước được lấy từ hệ thống cung cấp nước của Công ty 

TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh. 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: 

Công ty luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 Đối với sản xuất thức ăn chăn nuôi: Do tính chất sản xuất của Nhà máy, sau 

ngày làm việc quản đốc phân xưởng kiểm tra nhắc nhở công nhân làm tốt công tác vệ 

sinh khu vực mình làm, nhất là bộ phận tiếp liệu và nguyên liệu bổ sung. Sau mỗi tuần 

sản xuất, tổng vệ sinh trong và ngoài nhà máy. 

 Hàng năm, công ty đều phát động phong trào trồng cây xanh bao quanh nhà 

máy, vừa làm tăng mỹ quan, vừa làm xanh, sạch môi trường. Sử dụng hệ thống nước 

máy công nghiệp và bể chứa dự trữ đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sản xuất, sinh 

hoạt. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải được xây bằng gạch đảm bảo thoát nhanh 

nhất, đáy bê tông và có nắp đậy bằng tấm đan đổ bê tông. 

Quy trình công nghệ dây chuyền sản xuất của nhà máy được đánh giá là không 

ảnh hưởng đến môi trường, tiếng ồn và nồng độ bụi nằm trong giới hạn cho phép, đảm 

bảo TCVN do Bộ Tài nguyên và môi trường qui định. 

 Đối với các đơn vị sản xuất con giống gia súc, gia cầm: Xử lý chất thải (phân, 

nước tiểu, thức ăn rơi vãi) thông qua hệ thống Biogas; Trồng cây xanh xung quanh khu 
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vực chăn nuôi, thực hiện các biện pháp chăn nuôi thú y và các biện pháp an toàn sinh 

học, vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài công ty... 

 Tuân thủ việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi triển 

khai xây dựng; Thực hiện quan trắc môi trường mỗi năm 2 lần và lập báo cáo hiện 

trạng môi trường định kỳ nộp cho các cơ quan quản lý môi trường. 

 Không bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. 

6.5. Chính sách liên quan đến ngƣời lao động: 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình của người lao động: 

- Tổng số lao động của toàn Công ty tính đến 31/12/2015 là 3.168 người, thu 

nhập bình quân là 8.073.000 đồng/người/tháng; 100% người lao động được ký hợp 

đồng lao động, áp dụng đúng thời gian thử việc theo quy định.  

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động: 

- Tuân thủ đúng các qui định của pháp luật lao động và nội qui lao động, thỏa 

ước lao động tập thể về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; ngày làm việc 8 giờ; 

nghỉ giữa ca... 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ nghỉ ngơi như: nghỉ tuần, nghỉ lễ, nghỉ 

phép…Việc chấm công được ghi chép đầy đủ;  

- Tổ chức cho toàn thể CBCNV-LĐ ăn bữa ăn ca miễn phí đảm bảo sạch sẽ, đủ 

dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.   

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như thăm hỏi, thanh toán 

các chế độ ốm đau, thai sản… thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm 

thân thể cho người lao động theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước; làm tốt công 

tác BHLĐ, vệ sinh lao động, ký kết và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV-

LĐ làm việc tại Công ty. 

- Tổ chức thăm hỏi CBCNV-LĐ lúc ốm đau, thai sản, sinh nhật, đám hiếu, hỷ của 

bản thân người lao động và tứ thân phụ mẫu;  tặng quà cho cán bộ nữ CNVC –LĐ 

nhân dịp 8/3; tặng quà cho các cháu là con cán bộ CNV công ty có thành tích học tập 

tốt, ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu 2015...   

- Năm 2015, tổ chức cho toàn bộ CBCNV-LĐ Công ty đi tham quan nghỉ dưỡng 

tại một số địa điểm như Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng…   

- Luôn tạo điều kiện cho NLĐ được tham gia ý kiến, quyết định những vấn đề 

liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ như chính sách tiền lương, nội quy lao động, 

nội quy PCCC, nội quy ra vào cơ quan. 

- Luôn chú trọng đến chất lượng công tác xây dựng và ký kết TƯLĐTT với chính 

sách ưu đãi thu hút nhân tài, lao động có tay nghề cao, tạo sự gắn bó giữa người lao 

động với doanh nghiệp. Duy trì việc ký kết TƯLĐTT, thường xuyên bổ sung, sửa đổi 

cho phù hợp với chính sách mới của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của 

NLĐ. 
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c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp: Thực hiện công tác đào tạo tại chỗ, đảm  

bảo công nhân đạt kỹ năng thuần thục công việc tại vị trí đảm nhận.   

- Đối với cán bộ, nhân viên thị trường: Đào tạo về chuyên môn, kỹ năng bán 

hàng, kỹ năng mềm... trung bình đạt 192 giờ/năm. 

- Đối với cán bộ quản lý, kỹ thuật: Thường xuyên được cử đi đào tạo, tập huấn tại 

các cơ sở đào tạo, các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước. 

- Các đối tượng khác, tùy theo đặc thù công việc, công ty tổ chức các khóa đào 

tạo tại đơn vị hoặc cử cán bộ theo học như: quản lý sản xuất, kho tàng, cơ điện, quản 

lý chi phí, vật tư, kế toán, bán hàng... 

6.6. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phƣơng:  

Trong những năm qua, công ty luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt trách nhiệm 

đối với cộng đồng địa phương thông qua các chương trình như: 

- Tham gia đóng góp vào các quỹ hỗ trợ người nghèo của địa phương, các đợt 

quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai... 

- Hỗ trợ sản phẩm cho người chăn nuôi tại các vùng khó khăn. 

- Trực tiếp thực hiện các chương trình Tết vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ 

đền ơn đáp nghĩa ... 

- Hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế 

sinh hoạt văn hóa cộng đồng... 

Kết quả hoạt động thực tế cho thấy, việc hỗ trợ cộng đồng không chỉ là sợi dây 

liên kết giữa nhà sản xuất với người sử dụng sản phẩm về mặt tinh thần mà nó còn 

mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ do việc tin tưởng vào sản phẩm và uy tín của Tập 

đoàn, và chính họ là những người mở rộng thêm những mối quan hệ mới cho công ty. 
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1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Vượt qua những khó khăn và thách thức, tận dụng những cơ hội, năm 2015, hầu 

hết các đơn vị trong Tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu kết 

quả SXKD của Tập đoàn đạt cao nhất từ trước đến nay, cụ thể như sau: 

- Tổng doanh thu tiêu thụ (gồm cả tiêu thụ nội bộ) là 8.688 tỷ đồng, đạt 109% kế 

hoạch và tăng 15% so với năm 2014. 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 283.617 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và tăng 

14% so với năm 2014. 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 252.835 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch và tăng 23% 

so với năm 2014. 

Những tiến bộ công ty đã đạt đƣợc năm 2015: 

 Chú trọng đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật 

tiên tiến vào hoạt động sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất con giống 

gia súc, gia cầm đạt được sản lượng ngang bằng với các nước có nền chăn nuôi phát 

triển.  

 Thành công trong việc nghiên cứu, lai tạo một số giống gà như Gà nòi sọc đen, 

Gà Nòi ô tía, giống gà đẻ trứng xanh... và các giống lợn chất lượng cao như Lợn đực 

giống DUDA S400, Lợn cái giống GenMax... 

 Ứng dụng đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật chăn nuôi với bổ sung những vi 

chất cần thiết có lợi cho sức khỏe để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng như trứng gà 

Omega3, trứng gà vỏ xanh, DHA, Gà thảo dược... 

 

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tình hình tài sản 

Đơn vị tính: VNĐ 

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 3.118.937.874.056 67,6 2.976.238.692.579 70,5 142.699.181.477 4,8 

Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

146.261.183.367 3,2 280.739.533.245 6,7 (134.478.349.878) (47,9) 

Các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

273.332.627.489 5,9 88.000.555.552 2,1 185.332.071.937 210,6 

Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

425.348.123.473 9,2 455.150.881.361 10,8 (29.802.757.888) (6,5) 

Hàng tồn kho 2.248.878.404.178 48,7 2.142.649.910.396 50,8 106.228.493.782 5 
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Tổng tài sản công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 4.615.210 triệu đồng, tăng 9,4% 

so với năm 2014. Kết cấu tài sản của Công ty nghiêng về tài sản ngắn hạn, trong khi 

tài sản dài hạn chỉ chiếm tỷ lệ 32,4% trên tổng tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm tỷ lệ 

67,6% trên tổng tài sản năm 2015. Trong đó, tốc độ gia tăng của tài sản dài hạn có 

phần nhanh hơn tốc độ gia tăng của tài sản ngắn hạn. 

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kết cấu tài sản, phù hợp với doanh 

nghiệp kinh doanh hàng nông sản. Việc mở rộng quy mô dự trữ hàng tồn kho phù hợp 

với tình hình kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.   

Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong tài sản ngắn hạn của công ty là các khoản 

phải thu ngắn hạn. Trị giá các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm là 425.348 triệu 

đồng, giảm 29.802 triệu đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn 

và ngày càng có xu hướng giảm là điều có lợi cho hoạt động của Công ty, nó sẽ làm 

tăng hiệu quả sử dụng vốn nói chung và tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng. 

Việc theo dõi thu hồi công nợ được tiến hành thường xuyên và chặt chẽ. Công ty 

không có các khoản phải thu dài hạn. Trong năm qua, công ty không phát sinh nợ xấu, 

nợ mất khả năng thanh toán.  

 

Tình hình nguồn vốn  
Đơn vị tính: VNĐ 

 

Tương ứng với sự gia tăng của tài sản là sự gia tăng của nguồn vốn. Tổng nguồn 

vốn cuối năm 2015 tăng 394.849 triệu đồng tương ứng mức tăng 9,4% so với năm 

Tài sản ngắn hạn khác 25.117.535.549 0,5 9.697.812.025 0,2 15.419.723.524 159 

Tài sản dài hạn 1.496.272.853.026 32,4 1.244.123.005.933 29,5 252.149.847.093 20,3 

Tài sản cố định 1.166.313.800.521 25,3 1.059.424.277.933 25,1 106.889.522.588 10 

Các khoản đầu tư TC 
dài hạn 

600.000.000 0 - 0 600.000.000 0 

Tài sản dài hạn khác 17.179.313.254 0,4 21.622.274.462 0,5 (4.442.961.208) (20,5) 

Lợi thế thương mại 4.727.169.089 0,1 5.908.961.369 0,1 (1.181.792.280) (20) 

Tổng tài sản 4.615.210.727.082 100 4.220.361.698.512 100 394.849.028.570 9,4 

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 2.668.763.190.851 57,8 2.390.099.865.524 56,6 278.663.325.327 11,7 

Nợ ngắn hạn 2.410.964.470.019 52,2 2.214.923.420.923 52,5 190.041.049.096 8,9 

Nợ dài hạn 257.798.720.832 5,6 175.176.444.601 4,2 82.622.276.231 47,2 

Vốn Chủ sở hữu 1.946.447.536.231 42,2 1.830.261.832.988 43,4 116.185.703.243 6,3 

Vốn Chủ sở hữu 1.946.447.536.231 42,2 1.830.261.832.988 43,4 116.185.703.243 6,3 

Tổng nguồn vốn 4.615.210.727.082 100 4.220.361.698.512 100 394.849.028.570 9,4 
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2014. Trong kết cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ lệ 57,8% trên tổng nguồn vốn, 

vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ 42,2% trên tổng nguồn vốn năm 2015.  

Trước sự gia tăng của tài sản, ngoài nguồn vốn chủ sở hữu hiện có, công ty sử 

dụng nhiều nguồn tài trợ khác để tài trợ cho sự tăng lên của tài sản, chủ yếu là nguồn 

tín dụng thương mại với người bán, vay ngắn hạn, dài hạn và nợ thuê tài chính.   

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 
 

 Về triển khai và điều hành kế hoạch sản xuất: 

Ngay sau khi Bản kế hoạch SXKD năm 2015 được phê duyệt và giao cho các đơn 

vị, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban xây dựng kế hoạch của Tập đoàn đã 

họp riêng với từng đơn vị để triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 

2015. 

 Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu gồm: 

Về con giống: 

Thường xuyên  nghiên cứu, chọn lọc để nâng cao chất lượng đàn lợn giống gốc (ông 

bà), kết hợp với việc nhập ngoại Lợn gống để thay thế đàn, làm tươi máu đàn Lợn 

giống của Công ty.   

Nghiên cứu, lai tạo giống gia súc, gia cầm, tạo nên thương hiệu giống gia súc, gia cầm 

của riêng DABACO như giống Gà Ji, gà Nòi, Gà 9 cựa, gà đẻ trứng xanh ... Làm tốt 

công tác tuyên truyền, quảng bá để cung ứng con giống gia súc, gia cầm ra thị trường. 

Về thức ăn: 

Thực hiện khảo nghiệm chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn (FCR) đối với đàn Lợn thịt, đàn Gà 

thịt để áp dụng cho hệ thống chăn nuôi gia công. 

 

 Về mặt quản lý: 
 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của công ty, thực 

hiện cuộc cách mạng triệt để về tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng… không ngừng 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

  4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

Năm 2016, kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ có những cơ hội tốt từ quá trình 

hội nhập quốc tế, kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, 

hội nhập cũng sẽ gây ra nhiều sức ép đối với doanh nghiệp, đặc biệt đối với lĩnh vực 

chăn nuôi, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các sản phẩm chăn nuôi 

có chất lượng, chi phí giá thành thấp của nước ngoài. Trước tình hình đó, Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn quyết tâm phấn đấu 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 
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STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 

1 Sản lƣợng tiêu thụ   

 Thức ăn chăn nuôi tấn 430.000  

 Tinh lợn liều 208.471  

 Lợn con cai sữa con 122.813  

 Lợn sau cai sữa (hậu bị) kg 1.120.230  

 Lợn thịt (gia công) kg 21.470.400  

 Gà giống con 18.598.500  

 Gà hậu bị giống con 108.016 

 Trứng quả 120.005.600  

 Thực phẩm chế biến  kg 3.036.000  

2 Tổng doanh thu triệu đồng 8.456.456 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế triệu đồng 346.009 

4 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 291.244 
 

  

 5. TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY: 

a). Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trƣờng: 

Công ty luôn luôn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, không ngừng 

nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất góp phần bảo vệ 

môi trường ngày càng tốt hơn. 

b). Đánh giá liên quan đến vấn đề ngƣời lao động: 

Nhận thức được vai trò của con người đối với doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo Công 

ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo những quyền và lợi ích 

của người lao động theo đúng đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước 

nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất cho người lao động yên tâm công tác. 

c) Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phƣơng:  

Công ty rất coi trọng và quan tâm xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cộng 

đồng chủ chốt bằng các hình thức như ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi, đền 

ơn đáp nghĩa, tạo công ăn việc làm cho người dân, tích cực tham gia các hoạt động xã 

hội, các hoạt động từ thiện và bảo vệ môi trường tại địa phương.  
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Cơ cấu tài sản
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1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:  

Đơn vị tính: triệu đồng 

Kết quả hoạt động 

SXKD 
Năm 2015 Năm 2014 Tăng/Giảm 

% 

Tăng/ 

giảm 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp DV 
5.863.191 5.236.685 626.506 12 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp DV 
5.791.392 5.186.838 604.554 11,7 

Giá vốn hàng bán (5.090.939) (4.589.887) (501.052) (10,9) 

Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp DV 
700.452 596.950 103.502 17,3 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
282.610 248.388 34.222 13,8 

Lợi nhuận khác 1.006 768 238 31 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 
283.617 249.156 34.461 13,8 

Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp 
252.835 205.773 47.062 22,9 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(đồng) 
4.030 3.102 928 29,9 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 Tăng/ Giảm 

% 

Tăng/ 

giảm 

Tài sản ngắn hạn 3.118.937 2.976.238 142.699 4,8 

Tài sản dài hạn 1.496.272 1.244.123 252.149 20,3 

Tổng tài sản 4.615.210 4.220.361 394.849 9,4 
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Cơ cấu vốn
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Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 Tăng / giảm 

% 

Tăng / 

giảm 

Nợ ngắn hạn 2.410.964 2.214.923 196.041 8,9 

Nợ dài hạn 257.798 175.176 82.622 47,2 

Tổng nợ 2.668.763 2.390.099 278.664 11,7 

Vốn chủ sở hữu 1.946.447 1.830.261 116.186 6,3 

Tổng nguồn vốn 4.615.210 4.220.361 394.849 9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chỉ tiêu trên cho thấy, năm 2015 công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã 

được ĐHĐCĐ thông qua và đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2014, các lợi ích của 

cổ đông và người lao động đều được đảm bảo.  

 Đánh giá của Hội đồng quản trị liên quan đến trách nhiệm môi trƣờng và 

xã hội của công ty:  

Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích 

cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa 

phương. 

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty có 7 thành viên gồm: Tổng Giám đốc và 06 Phó 

Tổng Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Tài 

chính, Kỹ thuật, Vật tư – XNK, Thị trường, Công nghệ và Dự án. 

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã có những chính sách, biện pháp sát với 

tình hình thực tế, chỉ đạo, điều hành xuyên suốt các phòng ban, các công ty và đơn vị 

trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. 
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Chủ tịch HĐQT định kỳ 1 tháng 1 lần trực tiếp chỉ đạo cuộc họp giao ban với 

Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn, Giám đốc các Công ty TNHH 

một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Sau mỗi cuộc họp, các thông 

báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến các phòng ban, các đơn vị trực thuộc để 

triển khai thực hiện. 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt 

hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, 

nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua, tuân thủ đúng 

pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và 

các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, 

thanh tra, kiểm soát của mình. 

Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các 

thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng 

Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua. 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Ban TGĐ đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, 

vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục 

tiêu, định hướng ĐHĐCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong việc thực 

hiện quản lý, điều hành công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ 

của Công ty. 

Trong năm qua, Ban TGĐ đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành 

hoạt động SXKD của công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực 

tế của công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu 

kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch. 

3. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Phát triển Công ty thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực nông 

nghiệp - thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F (Farm-Feed-Food) 

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 song song với phát triển hệ 

thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO 

(Food - Thực phẩm)”. 

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong sản xuất; lai tạo giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao và 

sạch bệnh; tạo ra các sản phẩm mới trong chăn nuôi có giá trị gia tăng cao. 

- Ưu tiên đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh, mở 

rộng qui mô, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh. 

- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với 

cộng đồng. 
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              - Hội đồng quản trị 

              - Ban kiểm soát 

                  - Các giao dịch, thù lao, và các khoản  

                     lợi ích của HĐQT, BTGĐ và BKS 
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        1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 a) Thành viên và cơ cấu HĐQT 

TT Họ và tên Chức danh 

Số cổ phần 

sở hữu 

(tính đến 

ngày 

20/02/2016) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Nguyễn Như So Chủ tịch HĐQT  11.464.057 18,27 

2 Ông Nguyễn Khắc Thảo Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 702.900 1,12 

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, 

Kế toán trưởng 
1.066.000 1,7 

4 Ông Nguyễn Thế Tường Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 665.600 1,06 

5 Ông Nguyễn Đình Toàn Ủy viên HĐQT 5.023 0,01 

6 Ông Nguyễn Hoàng Nguyên Ủy viên HĐQT, không điều hành 71.400 0,11 

7 Ông Trần Xuân Mạnh Ủy viên HĐQT, không điều hành 306.000 0,49 

8 Ông Lê Quốc Đoàn Ủy viên HĐQT, không điều hành 720.736 1,15 

9 Bà Nguyễn Thanh Hương 
Ủy viên HĐQT, độc lập không 

điều hành 
0  

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, các thành viên Hội 

đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. 

c) Hoạt động của HĐQT: 

Các cuộc họp của HĐQT: 
 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Số 01/2015/NQ-

HĐQT 

15/01/2015 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2015 và kế hoạch SXKD 3 năm 2016-2018   

2 Số 02/2015/NQ-

HĐQT 

26/01/2015 - Thông qua việc xét thưởng năm 2014 và thưởng 

tết Ất Mùi năm 2015. 

- Thông qua phương án thuê tài chính một 

số máy móc thiết bị.   

3 Số 03/2015/NQ-

HĐQT 

17/03/2015 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp một số công ty thành viên (Công ty 

TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DABACO, 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gà giống 

DABACO) 

- Thông qua hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng 

phục vụ SXKD năm 2015. 

4 Số 04/2015/NQ-

HĐQT 

03/4/2015 - Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2015. 

- Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án. 

- Thông qua việc vay vốn Ngân hàng. 

5 Số 05/2015/NQ-

HĐQT 

25/4/2015 - Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2015-2020. 
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- Thông qua việc bảo lãnh hợp đồng cho thuê tài 

chính của Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn 

nuôi lợn Dabaco. 

- Thông qua việc vay vốn Ngân hàng. 

6 Số 06/2015/NQ-

HĐQT 

26/4/2015 Thông qua việc bầu các chức danh thuộc Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. 

7 Số 07/2015/NQ-

HĐQT 

18/5/2015 - Thông qua dự án đầu tư xây dựng và thành lập 

Công ty TNHH MTV để hoạt động sản xuất thức 

ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Hà 

Nam và Phú Thọ. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số cán bộ quản lý 

(Tổng Giám đốc điều hành; Phó Tổng Giám 

đốc…). 

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

của một số công ty thành viên. 

- Thành lập Trung tâm công nghệ sinh học Dabaco 

trực thuộc Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân 

DABACO. 

- Lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2015. 

- Thông qua hạn mức vay vốn và phương án thuê 

tài chính phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty. 

- Và một số nội dung khác. 

8 Số 08/2015/NQ-

HĐQT 

30/7/2015 - Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Lợn 

giống Dabaco Hà Nam để thực hiện dự án Khu 

chăn nuôi tập trung giống lợn DABACO ứng dụng 

công nghệ cao tại xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà 

Nam 

- Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của 

Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ 

- Thông qua việc bảo lãnh mở LC cho Công ty 

TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam tại 

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT – CN Bắc Ninh 

- Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ 

sản xuất kinh doanh năm 2015 tại NH TMCP 

Quốc tế Việt Nam – CN Lý Thường Kiệt. 

9 Số 09/2015/NQ-

HĐQT 

15/9/2015 - Thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Khu chăn 

nuôi tập trung lợn giống Dabaco ứng dụng công 

nghệ cao tại xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng. 

-  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao 

thông đối ngoại Cảng bốc xếp hàng hóa tại xã Tân 

Chi, huyện Tiên Du. 

- Thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty CP 

Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ sở hữu để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Quế 

Võ III, tỉnh Bắc Ninh. 

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý 

kiến bằng văn bản. 

- Thông qua phương án vay vốn & đầu tư các thiết 

bị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Một số nội dung khác. 
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Năm 2015, các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn và đúng 

Điều lệ, Quy chế quản trị công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Tập đoàn, diễn biến của thị trường, kịp thời đưa ra 

các giải pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng 

điểm, tuân thủ đúng pháp luật, điều hành công ty vượt qua khó khăn, thách thức đạt 

mức tăng trưởng ổn định. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp tập trung chủ yếu 

vào các vấn đề: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015, phê duyệt kế hoạch SXKD, 

đánh giá kết quả SXKD trong năm của từng đơn vị và toàn Tập đoàn, quyết định hạn 

mức vay vốn ngân hàng, các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT, chi trả cổ tức 

và các vấn đề quan trọng khác của công ty, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo 

điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực 

hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình. 
 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành: 

Các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của 

mình, tham gia đầy đủ các phiên họp và các hoạt động của HĐQT, phát huy vai trò 

phản biện đối với các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành.  

e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 
 

TT Họ tên Chức vụ 
Số chứng nhận của chứng 

chỉ QTCT 

1 Ông Nguyễn Như So Chủ tịch HĐQT   13 QTCT 312/QĐ-TTNC 

2 Ông Nguyễn Khắc Thảo Phó Chủ tịch HĐQT 14 QTCT 312/QĐ-TTNC 

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Ủy viên HĐQT 90 QTCT 67/QĐ-TTNC 

4 Ông Nguyễn Hoàng Nguyên Ủy viên HĐQT 39 QTCT 53/QĐ-TTNC 

5 Ông Nguyễn Thế Tường Ủy viên HĐQT 67 QTCT 53/QĐ-TTNC 

Một số thành viên HĐQT mới được bầu vào nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến sẽ 

được cấp chứng chỉ về QTCT trong quý 1/2016. 

2. BAN KIỂM SOÁT 

a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 
 

TT Họ và tên Chức danh Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Ông Nguyễn Văn Lĩnh Trưởng BKS 26.000 0,04% 

2 Ông Ngô Huy Tuệ TV BKS 2.100 0,003% 

3 Bà Đinh Thị Minh Thuận TV BKS 3.000 0,005% 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Cuộc họp của Ban kiểm soát 
 



 49 

Stt 
Số Biên 

bản 
Ngày họp Nội dung họp 

1 

Số 

01/2015/ 

BB-BKS 

26/04/2015 

- Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2015. Tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng 

Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban kiểm soát. 

2 

Số 

02/2015/ 

BB-BKS 

05/06/2015 

- Thông báo quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

Công ty và một số cán bộ quản lý khác. 

- Thông báo quyết định thành lập mới hai công ty 

sản xuất lợn giống ở Phú Thọ và Hà Nam. 

- Thông báo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh và 

các văn bản kết luận của Chủ tịch HĐQT. 

- Báo cáo đánh giá phân tích tài chính quý I/2015. 

- Đánh giá tình hình hoạt động của Ban. 

3 

Số 

03/2015/ 

BB-BKS 

20/10/2015 

- Thông báo đánh giá tình hình SXKD quý 3/2015; 

- Thông qua báo cáo đánh giá phân tích BCTC 

Qúy III năm 2015; 

- Kiểm điểm hoạt động 9 tháng đầu năm; 

- Thông qua kết luận và triển khai kế hoạch tháng 

11, tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch HĐQT. 

4 

Số 

04/2015/ 

BB-BKS 

20/12/2015 

- Thông báo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh 

năm 2015. 

- Thông báo chủ trương, định hướng kế hoạch năm 

2016. 
 

Ban kiểm soát có 3 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, 

tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực 

hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý năm 2015 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

năm 2015 của Công ty. 

 Ban kiểm soát duy trì chế độ họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật để 

các thành viên nắm bắt được chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc công ty. Đồng thời, thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động 

của công ty, đảm bảo các chính sách, chủ trương được ban hành theo đúng quy định 

của pháp luật, định hướng do Đại hội đồng cổ đông và bảo vệ lợi ích của cổ đông. 

 Những chất vấn, yêu cầu của một số cổ đông được giải đáp thấu đáo trong phạm 

vi quyền hạn và theo đúng quy định của pháp luật. 

  Hàng quý, khi có Báo cáo tài chính Ban kiểm soát đều có báo cáo đánh giá phân 

tích độc lập khách quan. 

 c) Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành 
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Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu. 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty 

đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của công ty triển 

khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên công ty. 
 

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 

HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIẾM SOÁT 

a) Tiền lƣơng và thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát 

năm 2015 (chƣa trừ thuế TNCN và BHXH, YT, TN): 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Tiền lƣơng 

(VNĐ) 

Tiền thù lao 

(VNĐ) 

1 Ông Nguyễn Như So Chủ tịch HĐQT 963.001.000 340.000.000 

 
Ông Nguyễn Khắc 

Thảo 

Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm  TGĐ 
642.587.000 220.000.000 

2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Ủy viên HĐQT, Phó 

TGĐ, Kế toán 

trưởng 

474.442.000 220.000.000 

3 
Ông Nguyễn Thế 

Tường 

Ủy viên HĐQT, Phó 

TGĐ 
441.612.000 220.000.000 

4 Ông Nguyễn Đình Toàn 
Ủy viên HĐQT, 

không điều hành 
440.913.000 160.000.000 

5 
Ông Nguyễn Hoàng 

Nguyên 

Ủy viên HĐQT, 

không điều hành 
- 220.000.000 

6 Ông Trần Xuân Mạnh 
Ủy viên HĐQT, 

không điều hành 
- 160.000.000 

7 Ông Lê Quốc Đoàn 
Ủy viên HĐQT, 

không điều hành 
- 160.000.000 

8 
Bà Nguyễn Thanh 

Hương 

Ủy viên HĐQT, độc 

lập không điều hành 
- 200.000.000 

9 
Ông Nguyễn Trọng 

Kích 
Phó TGĐ 474.559.000 - 

10 Ông Phạm Văn Học Phó TGĐ 273.797.000 - 

11 Ông Nguyễn Văn Mạnh Phó TGĐ 474.559.000 - 

12 Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó TGĐ 576.702.000 - 
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Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức vụ 
Tiền lƣơng 

(VNĐ) 

Tiền thù lao  

(VNĐ) 

1 Ông Nguyễn Văn Lĩnh Trưởng BKS 283.344.000 32.000.000 

2 Ông Ngô Huy Tuệ TV BKS - 22.000.000 

3 Đinh Thị Minh Thuận TV BKS - 12.000.000 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn năm 2015: 

Stt 

 

Ngƣời thực hiện 

giao dịch 

 

Quan hệ 

với ngƣời 

nội bộ 

 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, 

thƣởng...) Số cổ phiếu 

 

Tỷ lệ 

 

Số cổ phiếu 

 

Tỷ lệ 

 

1 

Tổng Công ty đầu 

tư và kinh doanh 

vốn nhà nước 

(SCIC) 

Cổ đông lớn 6.000.000 9,56% 0 0% 

Bán 

6.000.000 

CP ngày 

05/01/2015 

2 

Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Sài 

Gòn 

Cổ đông lớn 29.794 0,05% 6.029.794 9,61% 

Mua 

6.000.000 

CP ngày 

05/01/2015 

3 

Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Sài 

Gòn 

Cổ đông lớn 6.029.794 9,61% 4.029.794 6,42% 

Bán 

2.000.000 

CP từ ngày 

08/01/2015 

đến ngày 

12/01/2015 

4 Red River Holding Cổ đông lớn 7.352.036 11,72% 0 0% 

Bán 

7.352.036 

CP ngày 

13/01/2015 

5 
Ông Nguyễn Thế 

Tường 

Uỷ viên 

HĐQT 
265.600 0,42% 665.600 1,06% 

Mua 

400.000 CP 

ngày 

27/01/2015 

6 
Ông Nguyễn Khắc 

Thảo 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 
102.900 0,16% 702.900 1,12% 

Mua 

600.000 CP 

ngày 

27/01/2015 

7 
Bà Nguyễn Thị Huệ 

Minh 

Người được 

ủy quyền 

công bố 

thông tin 

100.000 0,16% 500.000 0,8% 

Mua 

400.000 CP 

ngày 

27/01/2015 

8 Bà Nguyễn Hà Chi 

Con gái ông 

Nguyễn Như 

So 

0 0% 600.000 0,96% 
Mua 

600.000 CP 

ngày 
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27/01/2015 

9 
Ông Nguyễn Như 

So 

Chủ tịch 

HĐQT 
9.412.057 15% 11.464.057 18,27% 

Mua 

2.052.000 

CP ngày 

10/02/2015 

10 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Uỷ viên 

HĐQT 
66.000 0,11% 1.066.000 1,7% 

Mua 

1.000.000 

CP ngày 

10/02/2015 

11 

Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Sài 

Gòn 

Cổ đông lớn 4.029.794 6,42% 3.027.803 4,83% 

Ngày 

18/8/2015: 

Bán 

1.003.500 

CP và mua 

1.509 CP 

12 
Ông Nguyễn Văn 

Tuấn 

Phó Tổng 

Giám đốc 
63.000 0,1% 62.000 0,099% 

Bán 1.000 

CP ngày 

07/10/2015 

13 

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ SSI 

(SSIAM) 

Cổ đông lớn 3.098.240 4,94% 3.207.740 5,11% 

Mua 

109.500 CP 

ngày 

04/12/2015 

14 

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ SSI 

(SSIAM) 

Cổ đông lớn 3.207.740 5,11% 346.640 0,55% 

Ngày 

07/12/2015: 

Mua 

138.900 CP, 

bán 

3.000.000 

CP 

15 

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ SSI 

(SSIAM) 

Cổ đông lớn 346.640 0,55% 3.734.740 5,95% 

Ngày 

28/12/2015: 

Mua 

3.388.100 

CP 

16 

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ SSI 

(SSIAM) 

Cổ đông lớn 3.734.740 5,95% 3.810.140 6,07% 

Ngày 

30/12/2015: 

Mua 75.400 

CP 

 

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty luôn thực hiện nghiêm túc Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 

26/7/2012 của Bộ tài chính và các qui định về quản trị công ty theo Điều lệ, Quy chế 

quản trị công ty đã ban hành.  
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