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THÖ NGOÛ
CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN ÑA QUOÁC GIA

Kính thöa toaøn theå quyù coå ñoâng!
Năm 2009 ñã ñi qua, một năm mà kinh tế vẫn tiếp tục chịu nhiều ảnh
hưởng xấu bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Năm qua,
chúng ta luôn kỳ vọng rằng nền kinh tế thế giới sẽ hồi phục thông
qua các gói kích thích kinh tế và chính sách ñiều tiết nền kinh tế vĩ
mô hợp lý của các nước cũng như Việt Nam. Mặc dù những giải
pháp này bước ñầu ñã phát huy tác dụng nhưng kéo theo ñó là những
biến ñộng bất thường của thị trường tài chính tiền tệ. Lĩnh vực chế
biến thủy sản xuất khẩu phải ñối mặt với nhiều khó khăn do sức tiêu thụ thủy sản trên thế giới
vẫn chưa hồi phục nhiều, các nước nhập khẩu ngày càng ñặt ra nhiều rào cản phi thuế quan ñể
hạn chế nhập khẩu và ñặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn giữa các công ty trong
ngành.
ðể tồn tại và phát triển trong giai ñoạn khó khăn này, ban lãnh ñạo công ty ñã linh hoạt
ñiều chỉnh chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình thực tế.
Công ty ñã triển khai mô hình hợp tác liên kết phát triển bền vững với người nuôi nên nguồn
nguyên liệu ñảm bảo chất lượng cho nhà máy ñã ñược giải quyết. Song song ñó, ban lãnh ñạo
Công ty cũng ñã tích cực tham gia các hoạt ñộng xúc tiến thương mại, giới thiệu hàng hóa ra
những thị trường mới. Kết qủa, công ty chúng ta ñã có thêm ñược nhiều khách hàng, duy trì
ñược hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước và không ngừng
mở rộng quy mô hoạt ñộng. Ngoài ra, ñể phân tán rủi ro, ban lãnh ñạo công ty cũng ñang
chuẩn bị ñầu tư mạnh vào lĩnh vực bất ñộng sản và các ngành sản xuất phụ trợ của chế biến
thủy sản ñể khai thác hết lợi thế thông qua ñầu tư vào công ty Trisedco.
Trong tình hình này, ñòi hỏi mỗi thành viên trong công ty chúng ta phải cùng chung
sức, chung lòng ñể ñưa công ty ñến giai ñoạn phát triển mới. Mỗi cổ ñông cần phải giữ vững
niềm tin ñối với Ban lãnh ñạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty ñể cổ vũ, ñộng
viên niềm hăng say làm việc của họ. Góp phần ñưa IDI vượt qua những khó khăn thử thách,
thẳng tiến về tương lai.
Trước khi dứt lời, thay mặt Hội ñồng quản trị và ban Giám ñốc công ty, tôi gửi lời
kính chúc sức khỏe ñến quí vị ñại biểu, quí cổ ñông, chúc cho sự hợp tác của chúng ta luôn ñạt
hiệu quả, chúc cho ngôi nhà chung IDI luôn phồn thịnh, phát triển bền vững, chúc ñại hội
thành công tốt ñẹp!
T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Kỹ sư Lê Thanh Thuấn
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LÒCH SÖÛ HOAÏT ÑOÄNG
I/ NHÖÕNG SÖÏ KIEÄN QUAN TROÏNG
1.1 Thaønh laäp
Công ty Cổ phần ðầu tư & Phát triển ða Quốc Gia ñược thành lập năm 2003, là
một trong những doanh nghiệp do Công ty Cổ phần ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh
An Giang thành lập, theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 4103001715 do Sở
Kế hoạch và ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/2003 và ñược Sở Kế
hoạch và ðầu tư tỉnh ðồng Tháp cấp thay ñổi lần thứ 8 số 0303141296 ngày
18/12/2009.
Tên ñầy ñủ : Công ty Cổ phần ðầu tư và Phát triển ða Quốc Gia - IDI.
Tên tiếng Anh
: International Development & Investment Corporation.
Vốn ñiều lệ ñăng ký : 380.000.000.000 ñồng.
Vốn ñiều lệ thực góp : 228.107.040.000 ñồng.
ðịa chỉ ðKKD
: Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh,
xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh ðồng Tháp.
ðiện thoại : 067 3680 383
Fax: 067 3680 382
Website
: www.idiseafood.com
Email : idiseafood@vnn.vn
Mã số thuế

: 0303141296

1.2 Quaù trình taêng voán ñieàu leä
Công ty Cổ phần ðầu Tư và Phát Triển ða Quốc Gia - IDI báo cáo về quá trình
tăng vốn của Công ty kể từ khi hoạt ñộng dưới hình thức công ty cổ phần như sau:
o
ðăng ký lần ñầu: Vốn ñiều lệ hoạt ñộng là 29.000.000.000 ñồng.
o
Thay ñổi lần thứ nhất: Tăng từ 29.000.000.000 ñồng lên 47.940.000.000
ñồng, tăng thêm 18.940.000.000 ñồng, tương ñương 947 cổ phần (Mệnh
giá: 20.000.000 ñồng/cổ phần), theo Nghị quyết ðHðCð Công ty CP ðầu
tư và Phát triển ða Quốc Gia số 027/NQ-ðHðCð ngày 09/02/2007.
o
Thay ñổi lần thứ hai: Tăng từ 47.940.000.000 ñồng lên 91.474.000.000
ñồng, tăng thêm 43.534.000.000 ñồng, tương ñương 4.353.400 cổ phần
(Mệnh giá: 10.000 ñồng/cổ phần), theo Nghị quyết ðHðCð Công ty CP
ðầu tư và Phát triển ða Quốc Gia số 028/NQ-ðHðCð ngày 12/08/2007.
o
Thay ñổi lần thứ ba: Tăng từ 91.474.000.000 ñồng lên 380.000.000.000
ñồng, tăng thêm 288.526.000.000 ñồng, tương ñương 28.852.600 cổ phần
(Mệnh giá: 10.000 ñồng/cổ phiếu), theo Nghị quyết ðHðCð Công ty CP
ðầu tư và Phát triển ða Quốc Gia số 068/07-IDI ngày 18/09/2007. Tuy
nhiên, trong lần tăng vốn này, các cổ ñông IDI chỉ mới góp ñủ ñể tăng vốn
ñiều lệ lên 228.107.040.000 ñồng theo Báo cáo tài chính ñã kiểm toán ngày
31/12/2009.
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1.3 Caùc söï kieän khaùc
Với những tiến bộ và thành quả ñạt ñược trong quá trình phát triển, IDI ñã ñược
vinh dự nhận nhiều giải thưởng như sau:
- Tháng 10 năm 2009: UBND tỉnh ðồng Tháp tặng bằng khen về việc công ty ñã
có thành tích xuất xắc góp phần phát triển kinh tế xã hội trên ñịa bàn tỉnh ðồng Tháp.
- Tháng 01 năm 2010: công ty ñược Hội nghề cá Việt Nam trao giải thưởng
“Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam năm 2009” và ñược Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen là một trong 10 doanh nghiệp xuất xắc nhất
nhận giải thưởng “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam năm 2009”.

II/ QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN
2.1 Ngaønh ngheà kinh doanh
ðăng ký hoạt ñộng sản xuất kinh doanh với các ngành nghề:
o
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. Kinh doanh nhà.
Kinh doanh khách sạn.
o
Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.
o
Mua bán, chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản. Sản xuất và chế biến
thức ăn thủy sản.
o
Kinh doanh bất ñộng sản (không bao gồm kinh doanh dịch vụ bất ñộng
sản).
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Sản xuất bao bì nhựa – giấy, nước ñóng chai.
Lĩnh vực kinh doanh chính:
o
Sản xuất, chế biến cá Tra fillet xuất khẩu.
o
Kinh doanh bất ñộng sản.
o

2.2 Toùm taét quaù trình hình thaønh & phaùt trieån
Năm 2003, Công ty CP ðầu tư & Phát triển ða Quốc Gia ñược thành lập với
tổng số vốn ban ñầu là 29 tỷ ñồng. Trong giai ñoạn này, hầu hết Ban lãnh ñạo và ñiều
hành của IDI là những cán bộ chủ chốt của Sao Mai An Giang.
Năm 2005, IDI khởi ñộng dự án Cụm công nghiệp Vàm Cống qui mô gần 23 ha
tại huyện Lấp Vò, tỉnh ðồng Tháp.
ðến năm 2006, Công ty bắt ñầu chi trả ñền bù cho khu tái ñịnh cư và Cụm công
nghiệp Vàm Cống giai ñoạn 1. ðồng thời, Công ty cũng khởi công xây dựng hạ tầng
khu tái ñịnh cư và Cụm công nghiệp giai ñoạn 1.
Năm 2007, IDI chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản số 1
và các hạng mục phụ trợ. ðây cũng là nhà máy ñầu tiên trong cụm công nghiệp Vàm
Cống ñược xây dựng. Bên cạnh ñó, IDI tiếp tục chi trả ñền bù cho phần còn lại của
cụm công nghiệp Vàm Cống và khởi ñộng dự án vùng nuôi cá tra nguyên liệu của
Công ty.
Sang năm 2008, Công ty hoàn thành xây dựng, lắp ñặt thiết bị và ñưa giai ñoạn
1 của nhà máy chế biến thủy sản số 1 có công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày và
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kho lạnh sức chứa 4.600 tấn ñi vào hoạt ñộng, chính thức ghi tên IDI vào danh sách các
doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam. ðồng thời, Công ty cũng tiếp tục khởi
công xây dựng nhà máy chế biến phụ phẩm giai ñoạn 1.
Năm 2009, IDI tiếp tục ñầu tư nhà máy chế biến thủy sản số 1 ñạt công suất thiết
kế 600 tấn nguyên liệu/ngày và hoàn thiện nhà máy chế biến phụ phẩm. Dự kiến cuối
quí 2 năm 2010, nhà máy thủy sản số 1 (tên gọi khác là nhà máy thủy sản ða Quốc
Gia) sẽ chính thức vận hành ñạt công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày.
Sau hơn 20 tháng hoạt ñộng, ñến cuối năm 2009, IDI ñã có tên trong top 12
doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra hàng ñầu của Việt Nam.
Và hiện nay, tính ñến hết tháng 02/2010 IDI ñã leo lên vị trí thứ 7 trong số các
doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra hàng ñầu của Việt Nam.

III/ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN
3.1 Caùc muïc tieâu chính cuûa coâng ty
Mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng và ngành chế
biến xuất khẩu thủy sản vẫn ñang gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn mọi người ñều
thừa nhận rằng: cá tra luôn là một ñặc sản ñược người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng
và nó là ñặc sản của riêng Việt Nam. ðây là một lợi thế rất lớn dành cho con cá tra. Rất
nhiều nước trên thế giới lâu nay cũng ñã thử nghiệm phát triển con cá này nhưng ñến
nay ñều không thành công. Tuy nhiên lâu nay do chưa có sự quan tâm và ñối xử ngang
tầm nên con cá tra của ðồng Bằng Sông Cửu Long ñã phải trải qua rất nhiều thăng
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trầm sóng gió. Những bất cập ñó ñã phơi bày và ñược mọi người nhìn thấy, từ người
nuôi cho ñến nhà chế biến, ñặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò ñiều
tiết. Như vậy trong tương lai gần, theo lẽ tự nhiên, mâu thuẫn sẽ ñược giải quyết, sẽ có
sự ñiều chỉnh giữa các bên trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ ñể xóa ñi các bất cập và
ngành nuôi trồng chế biến xuất khẩu cá tra sẽ ñược trả về vị trí xứng ñáng của nó.
Từ nhận ñịnh ñó, ngành chế biến xuất khẩu cá tra sẽ vẫn tiếp tục là một trong
những ngành kinh doanh chủ chốt của IDI hiện nay và trong tương lai. Tuy nhiên, ñể
khai thác hết tiềm năng, tăng hiệu quả hoạt ñộng, IDI sẽ phát triển thêm các ngành phụ
trợ ñi theo như nuôi cá tra, chế biến phụ phẩm cá tra, chế biến thức ăn cho cá, sản xuất
bao bì và có thể là sản xuất gelatin từ da cá hoặc tinh lọc dầu biodiesel từ mỡ cá,…..
Bên cạnh ñó, chúng ta ñều biết ở một ñất nước ñang ñổi mới như Việt Nam thì
ngành bất ñộng sản có một tiềm năng phát triển rất lớn, có cơ hội sinh lời cao và luôn
ñóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Và ñây cũng là ngành truyền thống của
công ty. ðể chia sẻ rủi ro trong việc mở rộng qui mô hoạt ñộng kinh doanh, nhất là
trong giai ñoạn ngành thủy sản ñang tạm thời gặp khó khăn thì việc tập trung phát triển
mạnh mảng bất ñộng sản như một ngành chủ chốt nữa của công ty là ñiều hoàn toàn
hợp lý.
Mặc dù vậy, là ñơn vị kinh doanh nên mục tiêu ngắn hạn của công ty vẫn là
doanh thu tăng trưởng ñều mỗi năm và mức lợi nhuận hợp lý, cố gắng hoàn thành các
mục tiêu kế hoạch ñã ñặt ra.
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3.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn
Với những mục tiêu nêu trên thì chiến lược phát triển trung, dài hạn của công ty
sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau ñây:
Về bộ máy, nhân sự:
Triển khai và áp dụng triệt ñể chương trình khoán chi phí theo sản phẩm sâu
rộng ñến từng bộ phận phòng ban, từng người lao ñộng trong công ty. Thông qua ñó,
khai thác hết năng lực sức sáng tạo của mỗi người lao ñộng, góp phần làm hạ giá thành
sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty.
Kết quả của quá trình thực hiện giao nhận khoán sẽ giúp phân lớp lực lượng lao
ñộng ra thành các nhóm có năng lực, kỹ năng, tay nghề với cấp ñộ khác nhau rõ rệt. Từ
ñó lãnh ñạo công ty có chính sách sử dụng từng người phù hợp hơn, phát huy tối ña sở
trường của mỗi người.
Chương trình khoán chi phí theo sản phẩm sẽ làm cho chế ñộ lương bổng ñãi
ngộ ñược chi ñúng người ñúng việc ñúng năng lực. Từ ñó công ty mới có ñiều kiện
nâng cao mức lương, thu nhập một cách xứng ñáng với sự ñóng góp của từng người.
Qua ñó sẽ giữ ñược người giỏi, có năng lực thực sự, ngang tầm công việc ñược giao.
Và những cá nhân không ñạt yêu cầu cũng sẽ bị ñào thải khỏi tổ chức.
Tiếp tục chính sách tìm kiếm, thu hút nhân tài, tạo nguồn lực tinh túy làm nền
tảng cho tất cả những kế hoạch mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh phát triển tổ
chức về sau. Tiếp tục ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực hiện có theo hướng kế thừa và
tổ chức các lớp bồi dưỡng ñể nâng cao tay nghề cho người lao ñộng.

Trang 10

Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2009

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

Về ñầu tư, kinh doanh:
Triển khai gấp rút các dự án bất ñộng sản ñã và ñang có kế hoạch ñầu tư ñể sớm
ñưa vào khai thác, nâng tỉ trọng doanh thu lợi nhuận của lĩnh vực bất ñộng sản trong cơ
cấu doanh thu lợi nhuận của công ty.
Nhanh chóng nghiên cứu khả thi và sớm triển khai các dự án mà các doanh
nghiệp khác chưa tham gia, mức ñộ cạnh tranh còn thấp như phát triển các sản phẩm từ
phụ phẩm của quá trình chế biến cá tra (sản xuất gelatin từ da cá hay sản xuất dầu
biodiesel từ mỡ cá,….) ñể tối ña hóa lợi nhuận.
Tăng cường sở hữu quỹ ñất sạch giá thấp, tạo tiền ñề và lợi thế cạnh tranh lâu
dài cho mảng bất ñộng sản trong tương lai.
ðầu tư hoàn thành nhà máy chế biến thủy sản số 1 và các hạng mục phụ trợ ñạt
công suất thiết kế. Tập trung mạnh vào các biện pháp sản xuất kinh doanh ñể khai thác
cho hết công suất của nhà máy chế biến thủy sản số 1. Tạm thời không mở rộng qui mô
sản xuất chế biến cá tra nữa cho ñến khi tình hình của ngành sáng sủa hơn.

BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
I/ TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN SO VÔÙI KEÁ HOAÏCH
Kết thúc năm 2009, mặc dù chưa hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch ñề ra
nhưng với việc ñiều hành linh hoạt và thường xuyên bám sát chỉ ñạo từ Hội ñồng quản
trị, ban Tổng giám ñốc cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên ñã nỗ lực ñưa công ty
ñạt một số kết quả như sau:
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Kế hoạch

Thực hiện

770
44

704
33

ðơn vị tính: tỷ ñồng
Tăng giảm so
Với kế hoạch
Số tuyệt ñối
%
-64 -8
-11 -25


Tổng doanh thu năm 2009 giảm 8% so với kế hoạch là do trong năm có sự thay
ñổi hai vị trí chủ chốt ở bộ phận kinh doanh (Phó Tổng Giám ñốc Kinh doanh và Giám
ñốc Kinh doanh cùng nghỉ việc) nên công tác bán hàng bị gián ñoạn làm giảm doanh số
của công ty.

Lợi nhuận của công ty năm 2009 giảm 25% so với kế hoạch. Nguyên nhân sụt
giảm lợi nhuận một phần là do doanh thu sụt giảm nhưng nguyên nhân chính là do cạnh
tranh gay gắt của các công ty nên giá bán giảm nhiều. Theo số liệu thống kê của Bộ
Công thương thì năm 2008 giá xuất khẩu cá tra bình quân giảm 8% so với năm 2007 thì
sang năm 2009 giá xuất khẩu cá tra bình quân giảm 12,6% so với năm 2008. Năm 2009
cũng là năm ñầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành thủy sản nói chung và xuất
khẩu cá tra nói riêng mà doanh thu giảm (khoảng 8%) so với năm trước ñó. Và theo dự
ñoán của nhiều chuyên gia, năm 2010 doanh số xuất khẩu có thể tăng do kinh tế thế
giới tiếp tục hồi phục nhưng giá xuất khẩu bình quân sẽ tiếp tục giảm nữa.
Về tình hình thực hiện ñầu tư trong năm 2009 so với kế hoạch như sau:
- Dự án Khu ñô thị Nam thị trấn Lấp Vò: vẫn còn trong giai ñoạn chuẩn bị ñầu
tư. ðến nay vẫn tiếp tục chờ các thủ tục chuẩn bị ñầu tư từ phía các cơ quan nhà nước.
Công ty chỉ bắt ñầu thực hiện ñược sau khi nhà nước giao ñất sạch có thu tiền sử dụng
ñất cho công ty. Dự kiến sang năm 2011 công ty mới ñược giao ñất sạch ñể triển khai
dự án.
- ðầu tư giai ñoạn 3 của nhà máy thủy sản số 1 nâng công suất chế biến lên gấp
ñôi ñạt công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày: dự án này ñang ñược thực hiện
nhưng chậm tiến ñộ do chính sách xiết chặt tín dụng của chính phủ trong những tháng
cuối năm 2009 ñã ảnh hưởng nghiêm trọng ñến tiến ñộ giải ngân cho dự án. Theo kế
hoạch ñiều chỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành ñi vào hoạt ñộng trong tháng 6 năm 2010.
- ðầu tư kho lạnh sức chứa 13.000 tấn: dự án này ñã bị tạm hoãn và có nguy cơ
bị hủy bỏ vì sau khi tính toán lại cho thấy trong ñiều kiện hiện tại việc ñem hàng ñi gửi
kho sẽ khả thi và hiệu quả hơn bỏ ra một lượng tiền lớn (hơn 150 tỷ ñồng) ñể ñầu tư
xây kho lạnh. Lý do là hiện nay bên ngoài thị trường hầu hết các kho lạnh công suất
cho thuê ñạt rất thấp chưa ñến 50% và giá cho thuê kho chỉ còn bằng 50% giá cho thuê
của năm 2008. ðây là hậu quả của khoảng thời gian ngành thủy sản phát triển quá nóng
ñặc biệt là ngành kho lạnh cho thuê và tình trạng khủng hoảng thừa sẽ còn tiếp diễn
trong nhiều năm nữa.
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- Dự án nhà máy phụ phẩm Trisedco: dự án này ñang ñược thực hiện nhưng
cũng như dự án ñầu tư giai ñoạn 3 của nhà máy thủy sản số 1, dự án này bị chậm tiến
ñộ do chính sách xiết chặt tín dụng của chính phủ trong những tháng cuối năm 2009
làm chậm tiến ñộ giải ngân cho dự án. Theo kế hoạch ñiều chỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành
ñi vào hoạt ñộng thử trong tháng 04 này và hoạt ñộng chính thức vào ñầu tháng 5 năm
2010.
- Hoàn thiện các hạng mục: nhà làm việc, căn tin, bể chứa nước sau xử lý, trung
tâm kiểm nghiệm ñến nay ñã hoàn thành ñúng tiến ñộ. Riêng hạng mục ñài nước ñang
bị tạm hoãn ñể xem lại giải pháp kỹ thuật.

Bên cạnh ñó, kế hoạch năm 2009 cũng có ñặt ra một số các ñịnh hướng ñầu tư,
nay xin ñược báo cáo như sau:
- Mua bán, chế biến và xuất khẩu gạo: ñây vẫn là một lĩnh vực tiềm năng, năm
2009 vẫn là một năm gặt hái nhiều thành công ñối với xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, do là
lĩnh vực mới nên công ty phải nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết ñịnh ñầu tư, trong khi
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ñó nhiệm vụ trước mắt là phải tập trung làm thật tốt những ngành nghề lĩnh vực ñã và
ñang ñược ñầu tư.
- Dự án tinh chế mỡ cá thành dầu ăn: ñây là dự án nhiều tiềm năng. Năm qua
công ty ñã bỏ nhiều thời gian ñể nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra ñược nhà cung cấp
giải pháp công nghệ phù hợp nhất ñể chuyển hóa mỡ cá thành dầu ăn ñạt tiêu chuẩn với
giá thành cạnh tranh.
- Dự án ép trấu thành thanh củi nhiên liệu: ñây thực sự là dự án có tính khả thi
cực kỳ cao. Công ty ñã bỏ khá nhiều thời gian và công sức ñể làm thử nghiệm. Tuy
nhiên, do hạn chế về công nghệ nên thiết bị ép trấu thành củi vẫn chưa hoàn thiện ñể có
thể triển khai dự án ở qui mô sản xuất công nghiệp ñược. Thiết bị ép trấu hiện nay trên
thị trường có nguốn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc hay của Việt Nam ñều rất mau hỏng
khi sử dụng, không ñảm bảo về ñộ bền khi hoạt ñộng nên không thể sản xuất ở qui mô
lớn. Công ty vẫn ñang nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp công nghệ khác ñể tận dụng
ñược nguồn năng lượng dồi dào từ lượng trấu vô tận của ðồng bằng sông Cửu Long
thải ra hàng năm.
II/ NHÖÕNG THAY ÑOÅI CHUÛ YEÁU TRONG NAÊM
Ông Võ Quốc Chánh thành viên Hội ñồng quản trị xin từ nhiệm vì lý do sức
khỏe và bà Võ Thị Thanh Tâm thay thế vị trí trong hội ñồng quản trị.
Tháng 12 năm 2009, công ty chuyển ñịa ñiểm ñăng ký kinh doanh từ số 9
Nguyễn Kim, P12, Q5, TPHCM về QL80, cụm công nghiệp Vàm Cống, huyện Lấp Vò,
tỉnh ðồng Tháp. Và cũng giải thể luôn chi nhánh công ty IDI tại tỉnh ðồng Tháp.
ðại hội ñồng cổ ñông ñã ñồng ý thông qua ñề xuất do Hội ñồng quản trị trình về
việc cho tiến hành các thủ tục cần thiết ñể niêm yết cổ phiếu công ty IDI trên sàn giao
dịch chứng khoán TPHCM.
III/ TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2010
Tuy kinh tế thế giới ñã hồi phục ở một số nơi nhưng tình hình chung vẫn còn ảm
ñạm. Nếu như năm 2009 kinh tế trong nước khó khăn nhưng các doanh nghiệp chỉ chịu
mức lãi suất vay ngắn hạn khoảng 6%/năm thì sang năm 2010 các doanh nghiệp phải
chịu mức lãi suất 15%/năm. Bên cạnh ñó, các chi phí sản xuất ñầu vào ñều tăng mạnh
như giá ñiện, xăng dầu, nguyên vật liệu,….chưa kể nguy cơ lạm phát cao ñang trở lại,
chính sách xiết chặt tín dụng của chính phủ làm cho doanh nghiệp năm 2010 khốn khổ
hơn. Thị trường xuất khẩu tuy có hồi phục ít nhiều nhưng sự cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp thủy sản với nhau trong năm 2010 hứa hẹn sẽ khốc liệt hơn năm 2009. Giá xuất
sẽ thấp hơn và tỉ suất lợi nhuận chắc chắn sẽ sụt giảm. Trên cơ sở ñó, Hội ñồng quản trị
ñề ra kế hoạch năm 2010 như sau:
Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các hạng mục ñể hoàn thành ñưa phần còn
lại của nhà máy chế biến thủy sản số 1 cũng như nhà máy phụ phẩm Trisedco ñi vào
hoạt ñộng. Nhanh chóng khai thác lượng vốn ñầu tư ñã bỏ ra.
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Nhân rộng mô hình liên kết với người nuôi ñể ñảm bảo công ty chủ ñộng ñược
50% nguồn nguyên liệu ñạt chất lượng, ổn ñịnh cung cấp cho nhà máy và qua ñó công
ty cũng thu ñược nhiều lợi nhuận từ hợp ñồng liên kết.

Mở rộng thị trường xuất khẩu, ñặc biệt là các thị trường mới như Bắc Phi, Nam
Mỹ, các nước SNG, Nga, Mỹ thông qua việc tích cực tham gia các hội chợ, chương
trình xúc tiến thương mại, quảng bá trên các phương tiện truyền thông ở nước ngoài.
ðầu tư nghiên cứu sản xuất tiêu thụ các sản phẩm giá trị gia tăng của cá tra.
Tăng cường cải tiến và nâng cao chất lượng hàng hóa, ñảm bảo 100% tiến ñộ
giao hàng ñể xây dựng IDI thành một thương hiệu mạnh có niềm tin tuyệt ñối trong
mắt khách hàng.
Hoàn thành nghiên cứu khả thi các dự án: chế biến xuất khẩu gạo, chế biến mỡ
cá thành dầu ăn và ép trấu thành thanh củi ñể quyết ñịnh xem có ñầu tư hay không.
Chi trả ñền bù cho dự án khu ñô thị phía Nam thị trấn Lấp Vò và Trung tâm
thương mại. Tiếp tục các thủ tục cho giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư dự án cảng biển IDI.
Phát hành thêm cổ phiếu trị giá khoảng 150 tỷ ñồng ñể ñảm bảo ñủ vốn ñiều lệ
380 tỷ ñồng ñã ñăng ký. Qua ñó có thêm nguồn vốn lưu ñộng bổ sung và hoạt ñộng sản
xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010 khi nhà máy chế biến thủy sản số 1 nâng
công suất lên gấp ñôi ñi vào hoạt ñộng.
Niêm yết cổ phiếu công ty IDI trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM chậm
nhất là trong quí 3 năm 2010.
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BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
I/ BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH
1.1 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG
ðvt: VND
2009
269.609.808.409
228.107.040.000
33.137.052.599
22.810.704
1.453
10.778
4,7%
12,3%
3,8%
865.938.922.304
703.967.070.573
45.012.696.419
1.779.141.275
34.943.329.719
33.137.052.599

Chỉ tiêu

2008
Vốn chủ sở hữu
262.739.045.461
Vốn góp cổ phần
228.107.040.000
Lợi nhuận sau thuế
26.640.937.591
Số lượng cổ phiếu lưu hành
22.810.704
EPS(1)
1.168
Book value(2)
10.518
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
9,5%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
10,1%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
4,4%
Tổng giá trị tài sản
608.980.061.440
Doanh thu thuần
281.229.121.757
Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh
31.896.038.679
Lợi nhuận khác
1.371.061.744
Lợi nhuận trước thuế
26.640.937.591
Lợi nhuận sau thuế
26.640.937.591
Ghi chú:
(1) bằng lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phần ñang lưu hành.
(2) bằng Vốn chủ sở hữu trừ quỹ khen thưởng phúc lợi và các nguồn kinh phí, trừ cổ
tức sẽ chia trong năm, sau ñó chia cho Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành.
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi (%)
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+ Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh
Doanh/Doanh thu thuần

Năm 2008
9%
10%
4%

Năm 2009
5%
12%
4%

11%

6%

Doanh thu thuần: Từ khi tham gia hoạt ñộng xuất khẩu thủy sản vào tháng
04/2008, doanh thu năm 2008 của công ty ñã tăng mạnh, tăng 272 tỷ ñồng so với năm
2007. Năm 2009, doanh thu của IDI ñã ñạt hơn 703 tỷ ñồng, tăng 150% so với doanh
thu năm 2008 do công ty ñã có chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu hiệu quả.
Lợi nhuận sau thuế:
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- Năm 2008, lợi nhuận sau thuế của IDI là 26,6 tỷ ñồng có ñược từ hoạt ñộng
kinh doanh bất ñộng sản và thủy sản.
- Năm 2009, Công ty thu ñược hơn 33 tỷ ñồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24,4% so
với năm 2008, chủ yếu từ hoạt ñộng xuất khẩu thủy sản và kinh doanh bất ñộng sản.
Tỷ suất lợi nhuận:
- Nhìn chung, các chỉ số sinh lợi của công ty trong giai ñoạn phân tích có xu
hướng giảm vì cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2009 có sự thay
ñổi ñáng kể so với năm 2008. Cụ thể, doanh thu từ lĩnh vực thủy sản trong năm 2009
ñã tăng mạnh, chiếm hơn 90% tổng doanh thu của IDI (năm 2008 chỉ chiếm khoảng
79% tổng doanh thu) và tăng hơn 150% so với năm 2008. Bên cạnh doanh thu, lợi
nhuận gộp từ lĩnh vực thủy sản của công ty trong năm 2009 cũng ñã tăng ñáng kể, tăng
hơn 264% so với năm 2008. Lợi nhuận gộp do lĩnh vực thủy sản mang lại trong năm
2009 chiếm hơn 7,7% tổng lợi nhuận gộp, tăng hơn 2,4% so với năm 2008. Trong khi
ñó, Lợi nhuận gộp do lĩnh vực bất ñộng sản mang lại trong năm 2009 chỉ chiếm hơn
4,4% tổng lợi nhuận gộp, giảm hơn 6,8% so với năm 2008. Cho thấy, lĩnh vực kinh
doanh chính hiện nay – xuất khẩu thủy sản của công ty trong năm qua ñược ñẩy mạnh
phát triển.
1.1 Taøi saûn
Tổng tài sản: Tại thời ñiểm 31/12/2009, tổng tài sản của IDI tăng mạnh, tăng
256 tỷ ñồng (tương ñương tăng 42%) so với thời ñiểm cuối năm 2008 vì:
- Năm 2009, tài sản dài hạn của công ty tăng hơn 217 tỷ ñồng, tương ñương tăng
hơn 93% so với năm 2008, chủ yếu tăng ở các khoản mục như tài sản hữu hình, tài sản
vô hình và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
- Bên cạnh ñó, ñể ñảm bảo lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất, cũng như lượng
thành phẩm ñủ ñể ñáp ứng nhu cầu khách hàng khi hoạt ñộng kinh doanh xuất khẩu cá
Tra fillet ñang phát triển mạnh mẽ, IDI ñã chủ ñộng nâng giá trị hàng dự phòng trong
kho lên mức 124,6 tỷ ñồng tại thời ñiểm 31/12/2009, tăng khoảng 26,4 tỷ ñồng (tương
ñương tăng gần 27%) so với tại thời ñiểm cuối năm 2008.
1.2 Nguoàn voán
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

2008
0,57
1,32

2009
0,69
2,21

Về cơ cấu vốn: Do nhu cầu ñầu tư, phát triển khá lớn, trong khi các phương án
huy ñộng vốn cổ phần của IDI trên thị trường chứng khoán trong năm 2009 không khả
thi nên Công ty ñã chủ ñộng tăng nợ vay từ các tổ chức tín dụng. Vì vậy, kết thúc 2009,
tỷ lệ nợ vay trên vốn cổ phần cũng như trên tổng tài sản của IDI ñều tăng so với cuối
năm 2008.
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1.3 Chæ soá thanh toaùn & hieäu quaû söû duïng voán
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
+ Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

2008

2009

1,23

0,85

0,91

0.59

Hệ số thanh toán: Kết thúc năm 2009, tổng tài sản của IDI ñã tăng hơn 256 tỷ
ñồng, tương ñương tăng khoảng 42,2%, trong ñó chủ yếu là tăng giá trị các khoản ñầu
tư dài hạn như tài sản cố ñịnh vô hình (tăng 32,6%), tài sản cố ñịnh hữu hình (tăng
93,7%), ñầu tư vào công ty liên doanh liên kết (tăng 140%). Trong khi ñó, lợi nhuận
tích lũy từ hoạt ñộng kinh doanh còn hạn chế, nguồn vốn tín dụng trung dài hạn từ các
ngân hàng chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu vốn ñầu tư dài hạn của Công ty. Do ñó, Công ty ñã
sử dụng một phần nợ ngắn hạn ñể tài trợ cho các khoản ñầu tư nêu trên. Vì vậy, các chỉ
số thanh toán của IDI trong kỳ báo cáo có xu hướng giảm. ðể khắc phục khó khăn này,
hiện tại Ban lãnh ñạo IDI ñang cố gắng nghiên cứu các phương án huy ñộng vốn ñể cải
thiện các chỉ số về khả năng thanh toán.
II/ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH
2.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ
Các sản phẩm, dịch vụ của IDI:
o
Cá Tra xuất khẩu:
 Cá Tra fillet là sản phẩm truyền thống mà Ban lãnh ñạo IDI ñã hao tốn
nhiều công sức ñầu tư trong những năm qua. Hiện tại, sản phẩm cá Tra
của IDI ñã có mặt tại 05 phân vùng lãnh thổ với hơn 60 khách hàng.
Các sản phẩm của IDI gồm có cá Tra fillet, cá Tra nguyên con, cá Tra
cắt khoang, cá Tra cắt miếng.

Trang 21

Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2009

Trang 22

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2009



Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

Với ñịnh hướng từ khi thành lập là phát triển IDI trở thành doanh
nghiệp xuất khẩu cá Tra hàng ñầu Việt Nam, Ban lãnh ñạo IDI ñã ñầu
tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Vàm Cống phù hợp ñể xây dựng nhà
máy thủy sản hiện ñại. Theo kế hoạch ban ñầu, IDI ñã ñầu tư nhà máy
thủy sản số 1 có công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày trong 03
giai ñoạn. Giai ñoạn 1 có công suất thiết kế 150 tấn nguyên liệu/ngày
chính thức hoạt ñộng vào tháng 04 năm 2008, giai ñoạn 2 nâng công
suất thiết kế lên 300 tấn nguyên liệu/ngày chính thức hoạt ñộng từ
tháng 08 năm 2008, giai ñoạn 03 nâng công suất thiết kế lên 600 tấn
nguyên liệu/ngày, dự kiến vận hành vào tháng 6 năm 2010. Hiện tại,
IDI ñang khai thác khoảng 40% ñến 50% công suất thiết kế của nhà
máy thủy sản số 1, mang lại cho Công ty hơn 11,4 triệu USD trong
năm 2008 và hơn 32,4 triệu USD xuất khẩu trong năm 2009.



o

Trang 23

ðầu tư cụm công nghiệp Vàm Cống:
 Sau khi thành lập, IDI ñược UBND tỉnh ðồng Tháp giao ñất có thu
tiền sử dụng 22,95 ha ñất tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Trong ñó
có 18,25 ha là ñất sử dụng cho mục ñính sản xuất công nghiệp, còn lại
4,7 ha là ñất ở. ðến nay, IDI ñã sử dụng 18,25 ha ñất ñể ñầu Cụm công
nghiệp Vàm Cống. Trong ñó, ngoài diện tích cơ sở hạ tầng, Công ty ñã
sử dụng 60.630 m2 ñể xây dựng nhà máy thủy sản, 31.770 m2 ñược sử
dụng cho Công ty CP ðầu tư Thủy Sản & Phát triển Du lịch – Trisedco
thuê ñể ñầu tư nhà máy chế biến phụ phẩm. Phần diện tích còn lại
ngoài cơ sở hạ tầng khoảng hơn 3 ha sẽ ñược IDI sử dụng cho các
doanh nghiệp khác thuê hoặc mở rộng nhà máy thủy sản trong thời
gian tới. Theo thông tin từ doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp ñã ñến
tìm hiểu thuê ñất. Tuy nhiên, IDI vẫn ñang xem xét vì phần ñất còn lại
Công ty ñang có kế hoạch triển khai thêm các dự án mới.
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Trong năm 2008, hạ tầng Cụm công nghiệp ñã hoàn thành san lấp mặt
bằng ñạt cao trình vượt lũ và chống sạt lở cho phần ñất tiếp giáp bờ
sông Hậu bằng tường cọc ván bê tông dự ứng lực với tổng chiều dài
gần 400 m. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của cụm công
nghiệp như ñường giao thông nội bộ, hệ thống cấp ñiện, cấp nước, xử
lý nước thải ñược xây dựng theo tiến ñộ xây dựng các nhà máy trong
cụm công nghiệp.
 ðối với phần ñất ở diện tích 4,7 ha, sau khi ñầu tư cơ sở hạ tầng, IDI
phân ñược 297 lô nền nhà (diện tích 1 lô nền bình quân trên 80 m2).
Trong ñó, Công ty ñã giao lại cho UBND huyện Lấp Vò 229 lô nền ñể
thực hiện tái ñịnh cư các hộ dân ñã giải tỏa khi triển khai cụm Công
nghiệp Vàm Cống, phần chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu tái
ñịnh cư sẽ ñược UBND huyện Lấp Vò hoàn trả lại cho IDI. ðối với 68
lô nền mà IDI ñược quyền khai thác, Công ty ñã bán ñược 17 nền thu
về gần 02 tỷ ñồng, ñồng thời sử dụng 20 nền ñể xây nhà ở tập thể, tạo
ñiều kiện cho CBCNV Công ty yên tâm và ổn ñịnh công tác. Số lô nền
còn lại là 31 ñang ñược IDI chào bán, dự kiến sẽ mang lại thu nhập
khoảng 4 tỷ ñồng cho Công ty trong thời gian tới.
o
Các dự án bất ñộng sản khác:
Bên cạnh hoạt ñộng xuất khẩu thủy sản ñang dần ñi vào ổn ñịnh,
ngoài dự án ñầu tư Cụm công nghiệp Vàm Cống, ñược sự hỗ trợ của Sao
Mai An Giang, Ban lãnh ñạo IDI ñang xem xét xúc tiến việc ñầu tư Dự án
khu ñô thị phía Nam thị trấn Lấp Vò với quy mô 488 lô nền (diện tích bình
quân trên 80 m2/lô), Dự án Trung tâm thương mại thị trấn Lấp Vò (diện
tích 17 ha) và Dự án Khu công nghiệp liên hợp cảng nước sâu Vàm Cống
nhằm khai thác vị trí thuận lợi tại Sông Hậu, ñáp ứng nhu cầu thiếu hụt
cảng nước sâu tại khu vực ðồng bằng sông Cửu Long sau khi Cục hàng hải
Việt Nam hoàn tất dự án Luồng tàu trọng tải lớn (tương ñương 10.000
DWT ñầy tại và 20.000 DWT chở non) ra vào sông Hậu, ñược khởi công
vào ngày 19/12/2009.
Cơ cấu doanh thu của IDI trong năm:


CƠ CẤU DOANH THU THUẦN
NĂM 2009
STT
1
2
3

Trang 25

KHOẢN MỤC
Doanh thu thuần sản phẩm và hàng hóa
Doanh thu thuần dịch vụ
Doanh thu thuần bất ñộng sản ñầu tư
TỔNG DOANH THU THUẦN

TỶ
TRỌNG
634.707.390.952 90,16%
16.998.327.348
2,41%
52.261.352.273
7,42%
703.967.070.573 100,00%
GIÁ TRỊ
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Lưu ý: Tỷ trọng ñược trình bày ở bảng trên là tỷ lệ của từng khoản mục chia
tổng doanh thu thuần của IDI theo từng giai ñoạn thời gian.
o
Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực xuất khẩu thủy sản giữ vị trí chủ ñạo,
chiếm 90,1% trong năm 2009.
o
Về tốc ñộ tăng trưởng thì doanh thu trong lĩnh vực thủy sản của IDI năm
2009 ñã tăng hơn 411 tỷ ñồng, tương ñương tăng 184% so với năm 2008.
Cho thấy thị trường xuất khẩu của IDI ñã có sự phát triển mạnh mẽ, thể
hiện tiềm năng phát triển của một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trẻ của
Việt Nam.
CƠ CẤU CHI PHÍ VỐN
NĂM 2009
STT
KHOẢN MỤC
TỶ
GIÁ TRỊ
TRỌNG
1 Giá vốn hàng hóa, thành phẩm ñã bán
580.413.405.618 82,45%
2 Giá vốn dịch vụ ñã cung cấp
3 Chi phí kinh doanh BðS ñầu tư
21.076.203.145
2,99%
TỔNG GIÁ VỐN HÀNG BÁN
601.489.608.763 85,44%
Lưu ý: Tỷ trọng ñược trình bày ở bảng trên là tỷ lệ của từng khoản mục chia
tổng doanh thu thuần của IDI theo từng giai ñoạn thời gian.
o
Cũng như nhiều doanh nghiệp cùng ngành, chi phí vốn hàng hóa trong lĩnh
vực kinh doanh thủy sản của IDI chiếm tỷ trọng khá cao so với doanh thu
thuần, chiếm 91,45% trong năm 2009.
o
ðối với lĩnh vực bất ñộng sản thì chi phí vốn tương ñối thấp, chỉ chiếm
40,33% trong năm 2009. ðây chủ yếu là chi phí giải tỏa mặt bằng và các
chi phí liên quan ñến việc chuyển nhượng quyền tiền sử dụng ñất tại ñịa
phương.
CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP
NĂM 2009
STT
KHOẢN MỤC
TỶ
GIÁ TRỊ
TRỌNG
1 Lợi nhuận gộp hàng hóa ñã bán
54.293.985.334
7,71%
2 Lợi nhuận gộp dịch vụ ñã cung cấp
16.998.327.348
2,41%
3 Lợi nhuận gộp kinh doanh BðS ñầu tư
31.185.149.128
4,43%
TỔNG LỢI NHUẬN GỘP
102.477.461.810 14,56%
Lưu ý: Tỷ trọng ñược trình bày ở bảng trên là tỷ lệ của từng khoản mục chia
tổng doanh thu thuần của IDI theo từng giai ñoạn thời gian.
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NĂM 2009
Năm 2009
Stt Thị trường
Giá trị (USD) Tỷ lệ
4,56% 4,56%
01 Châu Phi
1.483.300 4,56% 21,99%
02 ðông Nam Á
5.161.126 15,88%
`
03 Châu Âu
17.225.736 53,00%
04 Trung ðông
7.146.077 21,99%
53,00%
05 Nam Mỹ
1.483.398 4,56%
Tổng cộng
32.499.637
100%

15,88%

2.2 Nguyên vật liệu
Hoạt ñộng thu mua nguyên liệu cá Tra: Nguyên liệu cá là yếu tố quyết ñịnh
trong ngành xuất khẩu cá Tra Việt Nam nói chung và của IDI nói riêng.
o
ðối với nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu số 1, hoạt ñộng thu mua
nguyên liệu luôn là một trong những mối quan tâm hàng ñầu của Ban lãnh
ñạo Công ty. Có ñến hơn 80% chi phí của Công ty là sử dụng vào việc thu
mua cá nguyên liệu. Kết quả của việc thu mua nguyên liệu sẽ tác ñộng trực
tiếp ñến giá thành sản xuất, hiệu quả kinh doanh, tiến ñộ sản xuất, chất
lượng hàng hóa,…Nhận thức ñược vấn ñề này, HðQT ñã phân công 01
phó tổng giám ñốc phụ trách bộ phận nguyên liệu và trực tiếp thương thảo
hợp ñồng với người bán cá.
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Như những gì thực tế ñã tồn tại, mối liên kết giữa người nuôi cá và các nhà
máy chế biến luôn lỏng lẻo và thiếu yếu tố bền vững, không dựa trên
nguyên tắc ñôi bên cùng có lợi. Vì vậy, thị trường cá nguyên liệu luôn luôn
bất ổn, biến ñộng về sản lượng, giá cả và khó dự ñoán. ðỉnh ñiểm của mối
quan hệ này là cuộc khủng hoảng thừa cá nguyên liệu giữa năm 2008 khiến
người nuôi cá ðồng Bằng Sông Cửu Long lao ñao và Chính phủ ñã phải
can thiệp ñể cứu người nuôi cá. Những yếu tố này phần nào ñã ảnh hưởng
không tốt ñến hoạt ñộng của Công ty vì nguyên liệu gắn liền với hoạt ñộng
của nhà máy. Và cũng không phải cá nguyên liệu dư thừa, giá nguyên liệu
xuống thấp thì nhà máy ñược lợi nhiều vì các nhà nhập khẩu cá luôn nắm
ñược tình hình sản xuất trong nước nên khi giá thấp thì có xu thế mua
chậm lại, số lượng ít ñi ñể chờ giá xuống thấp hơn nữa và bắt ñầu ép giá
các nhà chế biến xuất khẩu cá của Việt Nam.
Trước tình hình ñó, mặc dù mới tham gia vào ngành chế biến xuất khẩu cá
tra nhưng IDI cũng có sự chuẩn bị. Công ty ñã tổ chức một lực lượng thu
mua gồm những cán bộ giàu kinh nghiệm, trải khắp các vùng nuôi cá
nguyên liệu chủ chốt trên các tỉnh An Giang, ðồng Tháp, Cần Thơ ñể kịp
thời nắm bắt tình hình, theo dõi sát các biến ñộng của thị trường, cung cấp
những thông tin chính xác và có lợi nhất ñể Ban lãnh ñạo ra quyết ñịnh,
mang về nhà máy những lô cá nguyên liệu tốt nhất theo nhu cầu của Công
ty. Và hơn tất cả, Công ty ñã tạo ñược mối quan hệ nghiêm túc, sòng
phẳng, chung thủy và có uy tín với những ngư dân ñã từng bán cá cho
Công ty. Mặc dù thị trường giá cá nguyên liệu luôn biến ñộng thất thường,
tình hình khủng hoảng tài chính tiền tệ của Việt Nam và thế giới năm 2008
ảnh hưởng ñến khả năng thanh toán nhưng IDI luôn cố gắng thực hiện tốt
các cam kết ñã ký trong hợp ñồng mua cá với người nuôi. Chính ñiều này
là nền tảng vững chắc cho việc ñảm bảo nguồn cung cấp cá nguyên liệu
cho nhà máy sản xuất trong những giai ñoạn khó khăn nhất.
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Kết thúc năm 2009, tổng khối lượng cá nguyên liệu Công ty ñã thu mua
của người nuôi là 31.265 tấn. Trong ñó, chủ yếu chia ñều cho 3 tỉnh Cần
Thơ (Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh), An Giang (Long Xuyên, Châu Phú) và ðồng
Tháp (Lấp Vò, Lai Vung, Hồng Ngự). Công ty tập trung mua hơn 90% là
cá có kích cỡ từ 900 gram ñến 1.100 gram/con. Tỷ lệ màu sắc cá và ñịnh
mức chế biến vào loại tốt nhất.
o
Giá cá mua tùy theo thời ñiểm và dao ñộng trong khoảng từ 13.500
ñồng/kg ñến 17.000 ñồng/kg. Cá không nhiễm kháng sinh, ký sinh trùng,
không dịch bệnh và ñáp ứng tiêu chuẩn cá nguyên liệu tốt ñể chế biến
thành phẩm có thể xuất ñi mọi thị trường tiêu thụ trên thế giới. Phương
thức thanh toán thong thường là tạm ứng cho người nuôi 10% ñến 20% giá
trị hợp ñồng sau khi bắt hết cá về nhà máy và thanh toán dứt ñiểm từ 20
ñến 40 ngày sau ñó.
Tình hình nguồn nguyên liệu của IDI:
o
Năm 2008, mặc dù chưa có vùng nguyên liệu riêng nhưng vấn ñề cung cấp
cá nguyên liệu trong năm ñã diễn ra thuận lợi, ñáp ứng tốt nhu cầu nguyên
liệu cho nhà máy hoạt ñộng sản xuất và ñã tạo ñược tiền ñề cơ bản, cụ thể
là mối quan hệ tốt ñẹp với người nuôi ñã ñược hình thành ñể công ty tin
tưởng rằng trong tình hình sụt giảm sản lượng cá nguyên liệu trong năm
2009, nhà máy vẫn ñủ cá ñể sản xuất.
o
Thực tế từ ñầu năm 2009, công ty ñã chủ ñộng xây dựng các vùng nguyên
liệu ñể ñảm bảo sản lượng cá nguyên liệu ñáp ứng ñủ nhu cầu sản xuất, cụ
thể như:
 Vùng nguyên liệu liệu tự chủ: IDI ñã thành lập xí nghiệp nuôi trồng
thủy sản ñể quản lý và phát triển vùng nuôi với diện tích ñã thương
lượng chuyển nhượng ñược khoảng 15 ha tại ấp Tân Thạnh, xã Tân
Long, huyện Thanh Bình, tỉnh ðồng Tháp. Với 14 ao cá, sản lượng cá
khai thác 1 năm ñạt khoảng 7.000 tấn, khi ñi vào hoạt ñộng sẽ cung
cấp khoảng 15% sản lượng nguyên liệu cho nhà máy hiện tại. ðất vùng
nuôi ñược IDI nhận chuyển nhượng từ người dân.
 Vùng nguyên liệu kết hợp: Trong thời gian qua, IDI ñã liên kết với hơn
10 hộ nuôi cá, cung cấp sản lượng khoảng 16.000 tấn nguyên liệu/năm,
tương ñương gần 34% sản lượng nguyên liệu cần cho nhà máy sản
xuất. Hiện nay, vùng nuôi liên kết ñang ñược tích cực mở rộng ñể ñảm
bảo cung cấp nguyên liệu ổn ñịnh cho nhà máy thủy sản của IDI ít nhất
là 50% nhu cầu.
 Số nguyên liệu còn lại tương ñương hơn 66% ñược IDI thu mua trực
tiếp từ các chủ nuôi mà công ty ñã xây dựng ñược mối quan hệ tốt ñẹp
tin cậy lâu nay. Do có vị trí thuận lợi nằm ngay ngã ba Sông Hậu,
trung tâm vùng nguyên liệu giáp ranh ba tỉnh An Giang – ðồng Tháp –
o
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Cần Thơ nên sản lượng cá mà IDI thu mua của người dân vẫn ñáp ứng
tốt cho nhà máy hoạt ñộng trong thời gian qua.

Hiện tại, IDI ñang tích cực phát triển hình thức vùng nguyên liệu kết hợp
ñể ñáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy thủy sản số 1 sau khi ñược
nâng cấp với công suất 600 tấn nguyên liệu/ngày, dự kiến sẽ hoạt ñộng từ
quý 2 năm 2010.
2.3 Chi phí sản xuất
CƠ CẤU CHI PHÍ
NĂM 2009
STT
KHOẢN MỤC
TỶ
GIÁ TRỊ
TRỌNG
1 Giá vốn hàng bán
601.489.608.763 85,44%
2 Chi phí bán hàng
48.268.386.495
6,86%
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
9.196.378.896
1,31%
4 Chi phí tài chính
25.241.629.026
3,59%
TỔNG CHI PHÍ
684.196.003.180 97,02%
Lưu ý: Tỷ trọng ñược trình bày ở bảng trên là tỷ lệ của từng khoản mục chia
tổng doanh thu thuần của IDI theo từng giai ñoạn thời gian.
Vì là doanh nghiệp mới gia nhập ngành và do ñặc thù của ngành thủy sản nên
chi phí giá vốn của IDI nhìn chung chiếm tỷ trong khá cao so với doanh thu thuần.
Năm 2009, tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần có xu hướng tăng so với năm
2008 là do giá cá nguyên liệu biến ñộng tăng khi nhu cầu thu mua cá xuất khẩu từ các
doanh nghiệp tăng trở lại. Mặc khác, sau những ñợt giá cá nguyên liệu biến ñộng mạnh
trong năm 2008, nguồn cung cấp cá từ các hộ nuôi tại khu vực ñồng bằng sông Cửu
Long ñã giảm ñáng kể, do ñó Công ty phải tốn nhiêu chi phí hơn ñể tiếp cận những
nguồn cá ñạt yêu cầu.
o
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Cũng trong năm 2009, chi phí tài chính của IDI cũng ñã tăng ñáng kể sau khi
Công ty tăng mạnh tỷ lệ nợ vay trong tổng nguồn vốn ñể ñáp ứng nhu cầu ñầu tư cơ sở
hạ tầng, nâng cấp năng lực sản xuất.
Hiện tại, Ban lãnh ñạo IDI ñang cố gắng kiểm soát, cải tiến và thực hiện nghiêm
túc quy trình sản xuất ñể hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất như hao
hụt nguyên vật liệu … nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
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2.4 Trình ñộ công nghệ
Ngay từ khi còn trong giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư, HðQT của IDI ñã ý thức ñiều
kiện sản xuất sẽ là một trong những yếu quan trọng ảnh hưởng lâu dài ñến hết vòng ñời
hoạt ñộng sản xuất hàng hóa của nhà máy. ðịa ñiểm, ñiều kiện cơ sở vật chất, nhà
xưởng trang thiết bị là những nền tảng căn bản mà không dễ dàng ñiều chỉnh khi có bất
cập. Vì vậy, Ban lãnh ñạo IDI ñã tham quan, nghiên cứu rất nhiều nhà máy trong ngành
trước khi phê duyệt phương án thiết kế xây dựng cho nhà máy của Công ty. Từ việc
nghiên cứu ñặt vị trí xây dựng nhà máy ñến sơ ñồ tổ chức mặt bằng sản xuất, dây
chuyền công nghệ, trang thiết bị chế biến cấp ñông, hệ thống quản lý, con người, tổ
chức sản xuất ñến việc áp dụng các chương trình quản lý chất lượng theo các tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Việt Nam và quốc tế; ñảm bảo hàng hóa sản xuất
ra có giá thành thấp, chất lượng tốt ñể có thể tiêu thụ trên thị trường thế giới ngay cả ở
những thị trường khó tính nhất.
Về vị trí, nhà máy chế biến thủy sản số 1 ñược ñặt ở nơi khá thuận lợi về ñường
giao thông thủy lẫn giao thông bộ, rất thuận tiện cho việc vận chuyển cá nguyên liệu và
vận chuyển thành phẩm tiêu thụ. Nhà máy nằm tại khu vực trung tâm vùng nguyên liệu
nên nguồn cung cấp cá luôn dồi dào. Nhà máy cũng nằm ở vùng trung tâm nguồn nhân
lực, ñặc biệt là nhân lực trong ngành chế biến cá Tra nên lực lượng lao ñộng phong
phú, có nhiều cơ hội thu tuyển nhân viên giỏi. Mặc khác, nhà máy lại nằm trong cụm
công nghiệp riêng nên dễ dàng mở rộng qui mô sản xuất khi có nhu cầu phát triển.
Về tổ chức mặt bằng, dây chuyền sản xuất cũng rất logic và khoa học. Từ việc
vận chuyển nhập cá nguyên liệu ñến cách tổ chức dây chuyển chế biến, ñường ñi của
bán thành phẩm, bố trí các phòng chức năng phụ trợ, các hạng mục công trình phụ một
cách hợp lý; giúp ñơn giản hóa công tác quản lý và tiết giảm ñáng kể chi phí. Tổ chức
không gian bên ngoài khu vực sản xuất cũng rất gọn gàng, sạch sẽ và mỹ quan, thân
thiện với môi trường, tạo cảm giác an tâm ngay từ ñầu cho tất cả khách hàng khi vừa
ñặt chân ñến nhà máy.
Thiết bị cấp ñông và thiết bị chế biến ñều là thiết bị tiên tiến nhất hiện nay; mới
100%, chủ yếu nhập từ Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ; ñảm bảo hoạt ñộng ổn ñịnh, sản
xuất ra hàng hóa có chất lượng cao, cho phép nhà máy bán tự ñộng và tự ñộng hóa
phần lớn các hoạt ñộng sản xuất.
Mặc khác, 100% lực lượng công nhân nhà máy tại các công ñoạn quan trọng,
ñòi hỏi có kỹ năng ñều là lao ñộng lành nghề, thu hút từ các nhà máy khác. Hơn 80%
cán bộ quản lý sản xuất của nhà máy từ Giám ñốc cho ñến nhân viên ñều là những
người ñã có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các nhà máy khác trong ngành hội tụ về.
ðảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa ñược quản lý tốt và giá thành sản xuất hợp lý.
Giai ñoạn 1 của nhà máy công suất tối ña 150 tấn nguyên liệu/ngày ñi vào hoạt
ñộng ñầu tháng 4 năm 2008. ðến ñầu tháng 8 năm 2008, giai ñoạn 2 của nhà máy số 1
hoàn thành ñi vào hoạt ñộng nâng công suất tối ña lên 300 tấn nguyên liệu/ngày. Kết
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thúc năm 2008, Công ty ñã ñầu tư hoàn thành một số các hạng mục chính của nhà máy
chế biến thủy sản số 1 như sau:
o
Nhà xưởng sản xuất khoảng 15.000 m2 ñáp ứng công suất chế biến tối ña
600 tấn nguyên liệu/ngày.
o
Hệ thống thiết bị cấp ñông, công cụ dụng cụ chế biến ñáp ứng công suất tối
ña 300 tấn nguyên liệu/ngày.
o
Kho lạnh chứa hàng sức chứa 4.600 tấn cá thành phẩm.
o
Hệ thống xử lý nước, cấp nước ñạt tiêu chuẩn nước theo tiêu chuẩn của
Châu Âu, công suất xử lý 240m3 nước/giờ.
o
Hệ thống xử lý nước thải ñạt tiêu chuẩn nước loại A ñược phép thải ra môi
trường theo qui ñịnh của Việt Nam, công suất xử lý 240m3 nước/giờ.
o
Hệ thống cấp ñiện, trạm ñiện công suất 3.750 KVA và máy phát ñiện dự
phòng 3.250 KVA.
o
Trạm cân cá với 2 bàn cân ñiện tử tự ghi tải trọng mỗi bàn cân 10 tấn.
o
Nhà ăn tạm cho cán bộ và công nhân sức chứa 1.500 người.
o
Xưởng cơ khí sửa chữa.
o
Trung tâm kiểm nghiệm.
o
Hệ thống sân ñường, cây xanh.
o
ðội xe vận tải hàng hóa (bao gồm vận chuyển nguyên liệu và vận chuyển
hàng lạnh thành phẩm ñi cảng xuất).
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Sang năm 2009, công ty tiếp tục ñầu tư hoàn thiện nhà ăn công nhân và cán bộ
sức chứa 3.000 người, trụ sở làm việc công ty. Và ñặc biệt bắt ñầu lắp ñặt thiết bị cho
phần còn lại của nhà máy chế biến thủy sản số 1 và một số hạng mục phụ trợ như trạm
ñiện công suất 3.750 KVA, nhà ñể xe cho công nhân, bể chứa nước sạch 500m3 ñể
nâng công suất chế biến lên gấp ñôi ñạt công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày
Hiện tại, IDI ñã hoàn tất các quy trình chế biến, sản xuất cá Tra xuất khẩu với
mục tiêu nhằm ñạt ñược kết quả cao nhất tại các công ñoạn trong chu trình chế biến sản
phẩm cá Tra, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng tại các công ñoạn, từ ñó nâng
cao khả năng ñáp ứng các yêu cầu của khách hàng và sự thõa mãn của khách hàng.
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA XUẤT KHẨU

Quản Lý Chất
Lượng

Nguồn
Nguyên Liệu

Sự Thõa Mãn
Của Khách Hàng

Quy Trình Chế
Biến

Hệ Thống Truy
Xuất

QUY TRÌNH HỆ THỐNG TRUY XUẤT

NGUYÊN LIỆU

XUẤT KHẨU
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QUY TRÌNH CHẾ BIẾN
Tiếp nhận nguyên
liệu
Cân lần 1

Cắt tiết, rửa lần 1,
fillet
Rửa lần 2, lạng da
Tạo hình
Kiểm soi ký sinh trùng
Rửa lần 3
Xử lý phụ gia
Phân loại, kích thước,
màu sắc
Xếp khuôn

Cân lần 2, rửa lần 4

Chờ ñông

Chờ ñông

Cấp ñông IQF

Cấp ñông block

Mạ băng tái

Tách khuôn, vào
PE

Cân lần 3, vào
PE/PA dò kim
loại, bao gói

Dò kim loại, bao
gói
Bảo quản
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2.5 Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới
Sau gần 02 năm tham gia vào thị trường xuất thủy sản, IDI ñã ñạt ñược tốc ñộ
tăng trưởng doanh thu ñáng kể. ðây là một thành công ấn tượng mà không phải doanh
nghiệp nào cũng làm ñược.
Hiện tại, Ban lãnh ñạo Công ty ñã nghiên cứu và ñang chuẩn bị ñưa vào vận
hành nhà máy chế biến phụ phẩm từ quá trình sản xuất cá Tra fillet xuất khẩu do
Trisedco làm chủ ñầu tư. Thay vì bán phụ phẩm cho các ñầu nậu với giá thấp, nhà máy
Trisedco thu mua 100% phụ phẩm từ IDI sau ñó sản xuất thành các sản phẩm có giá trị
khác như bao tử cá, bột cá, mỡ thô, phân bón lá, dầu ăn…. Từ ñó, làm tăng giá trị các
sản phẩm khi cung cấp ra thị trường, tạo nên thu nhập ñáng kể cho Công ty trong
những năm tới.
Ngoài ra, Ban lãnh ñạo IDI cũng ñang nghiên cứu lĩnh vực mới như: Mua bán,
chế biến xuất khẩu gạo, ñây là mặt hàng có mức tiêu thụ ổn ñịnh nhất khi tình hình
kinh tế xã hội có nhiều biến ñộng như năm vừa qua. Thực tế cho thấy, người dân có thể
cắt giảm chi tiêu ñối với các mặt hàng khác ñể bảo toàn cuộc sống, nhưng không thể
ngừng mua gạo. Lúa gạo là mặt hàng thiết yếu ñối với nhu cầu sống hàng ngày, khi giá
gạo tăng lên thì nhu cầu về lương thực của người dân vẫn không thay ñổi. Vì vậy, với
lợi thế trụ sở tại khu vực có diện tích lúa gạo lớn nhất cả nước, trong thời gian tới, IDI
sẽ mở rộng ñầu tư vào lĩnh vực này.
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2.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
Nhà máy thủy sản của IDI ñược áp dụng các chương trình quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ngành của Việt Nam qui ñịnh. Hoạt ñộng ñầu tháng 4 năm 2008 thì ñầu
tháng 5 năm 2008, nhà máy ñã ñược Cục Quản lý Chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú
y Thủy sản (Nafiqaved) cấp code EU DL 479 chứng nhận hàng hóa ñạt tiêu chuẩn xuất
khẩu. ðặc biệt nhà máy ñã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ñược tổ chức
INTERTEK của Mỹ cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế như
HACCP, ISO 9001: 2000, BRC, IFS, HALAL,….ðây là những bằng chứng thuyết
phục ñể chứng minh với khách hàng rằng hàng hóa của IDI sản xuất ra có chất lượng
tốt, ñáp ứng các qui ñịnh khắc khe nhất của thị trường thế giới.
Về mặt chất lượng, hiện nay sản phẩm của nhà máy chế biến thủy sản số 1 sản
xuất ra ñược phép tiêu thụ ở hầu hết các thị trường trên thế giới ñang tiêu thụ cá tra của
Việt Nam.
2.7 Hoạt ñộng Marketing
Là doanh nghiệp mới vào ngành, khách hàng còn chưa biết nhiều về Công ty,
một trong những biện pháp makerting hữu hiệu ñể hỗ trợ bán hàng là việc tích cực
tham gia các hội chợ thủy sản lớn trong nước và quốc tế. Tham gia các kỳ xúc tiến
thương mại ở nước ngoài do VASEP và VCCI tổ chức. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện
các hoạt ñộng quảng cáo trên các báo quốc tế, ñăng tải trên các trang web chuyên
ngành thủy sản. Tích cực hoạt ñộng chăm sóc khách hàng.
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Trong năm 2008 và 2009, IDI ñã tham gia các kỳ Hội chợ lớn chuyên ngành
thuỷ sản như hội chợ VIETFISH ở Việt Nam, CONXERMA ở Tây Ban Nha,
GUFTFOOD ở Dubai - UAE, hội chợ BOSTON ở Mỹ, hội chợ thực phẩm ở Nga, hội
chợ BRUSSEL ở Bỉ.... ñể xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến bán
hàng, nhằm tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới. Công ty cũng quảng cáo hình ảnh
trên báo Seafood International, Intrafish. ðăng thông tin trên trang web SEAEX, quảng
cáo trên trang web của VASEP. Công ty cũng thường xuyên mời khách hàng ñến thăm
nhà máy và tiếp ñón nồng hậu long trọng ñể họ tận mắt chứng kiến cơ sở của IDI, qua
ñó tăng niềm tin và thuyết phục khách mua hàng. Bên cạnh ñó, ñịnh kỳ Công ty cũng
gửi phiếu thăm dò khách hàng ñể lắng nghe ý kiến ñóng góp, từ ñó có biện pháp ñiều
chỉnh phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
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2.8 Hoạt ñộng xã hội và quan hệ công chúng (PR)
Tuy phải ñối mặt với những khó khăn lớn trong thời kỳ khủng hoảng tài chính
hiện nay nhưng IDI cũng luôn quan tâm chia sẽ lợi nhuận ñể thực hiện tốt công tác xã
hội từ thiện vì cuộc sống cộng ñồng. Trong năm 2008, 2009 IDI cũng ñã chi hàng trăm
triệu ñồng ñể ñóng góp vào các quỹ từ thiện vì người nghèo, quỹ ñền ơn ñáp nghĩa,
tặng hơn 12 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở ñịa phương, tham gia chương trình
ăn Tết vì người nghèo, trực tiếp tặng quà cho các gia ñình nghèo, trẻ em cơ nhỡ, những
gia ñình khó khăn ở các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh,v.v. Tài trợ cho các
chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện, quỹ người nghèo do một số ñài truyền hình
trung ương và ñịa phương tổ chức. Không những làm tốt công tác xã hội từ thiện ở ñịa
phương mà tấm lòng nhân ái của IDI còn vươn ra nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.
Công ty cũng tham gia thường xuyên trên các Báo, ðài có uy tín từ trung ương
ñến ñịa phương như ñài Truyền hình VTV1, HTV7, HTV9, Truyền hình Trung ương
tại Thành phố Cần Thơ, Truyền hình Vĩnh Long, Truyền hình An Giang, v.v. Tạp chí
Thủy Sản, Tạp chí chứng khoán, Báo ðầu tư tài chính, Báo An Giang .v.v ñể phổ biến
hình ảnh của IDI ñến công chúng. Tạo ra những ấn tượng tốt ñẹp về hình ảnh IDI trong
lòng mọi người.
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Bên cạnh ñó, trong quá trình hoạt ñộng IDI cũng tuân thủ tốt các qui ñịnh của
pháp luật từ trung ương ñến ñịa phương. Tạo ñược mối quan hệ thân ái với các cơ quan
chức năng, lãnh ñạo các cấp, các ñối tác, người nuôi cá,.... ðiều này giúp xây dựng nên
hình ảnh, thương hiệu tốt ñẹp cho Công ty.
Bù ñắp lại, IDI cũng nhận ñược sự quan tâm hỗ trợ rất mạnh mẽ từ các cơ quan
chức năng, chính quyền ñịa phương. ðiển hình là dịp ñầu xuân 2009, lãnh ñạo cao nhất
của hai tỉnh An Giang và ðồng Tháp cùng với lãnh ñạo chủ chốt của các cơ quan ban
ngành ñã ñến thăm và chúc Tết tập thể CBCNV Công ty nhân dịp năm mới. Và ngày
04/12/2009, ñoàn quan chức chính phủ Myanmar, ñại diện Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam và Lãnh ñạo Hội nghề cá ñã ñến thăm công ty.
2.9 Nhãn hiệu thương mại, ñăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Logo:

Pháp lý: Logo của IDI ñã ñược Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & Công
nghệ Việt Nam cấp chứng nhận ñăng ký nhãn hiệu theo quyết ñịnh số 5472/Qð-SHTT
ngày 24/03/2009.
Danh mục sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu:
o
Nhóm 29: Thủy hải sản ñã qua chế biến: Cá Basa, cá Tra, Tôm, mực,
nghêu, sò.
o
Nhóm 35: Hoạt ñộng giới thiệu và quảng bá thương hiệu, mua bán thủy hải
sản.
o
Nhóm 40: Chế biến thủy hải sản.
o
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản: Cá nước ngọt gồm cá Tra, cá Basa; lươn;
các loại cá biển như cá bob, cá ngừ, nuôi trồng thủy hải sản.
III/ KEÁ HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI
3.1 Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh
a/ Tình hình thế giới
Khủng hoảng tài chánh và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 tuy ñã lắng dịu
nhưng hậu quả của nó vẫn còn ñang tiếp diễn. Không những các ngân hàng, ñịnh chế
tài chính quốc tế bị sụp ñổ hàng loạt mà ngay cả một số nền kinh tế quốc gia cũng ñang
ñứng trước nguy cơ vỡ nợ. Kéo theo ñó, tình hình chính trị thế giới ngày càng phức tạp
& nhiều bất ổn. Và trái ñất của chúng ta dường như ñang “bệnh nặng” khi thảm họa
thiên nhiên, dịch bệnh, ñộng ñất, hạn hán, lũ lụt, khí hậu bất thường, …. xảy ra ngày
càng nhiều, môi trường sống của con người ñang bị ñe dọa.
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Thị trường thế giới tuy có hồi phục nhưng sức tiêu thụ vẫn còn khá yếu. Bằng
chứng là lần ñầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành xuất khẩu cá tra của Việt Nam
kim ngạch xuất khẩu năm 2009 giảm khoảng 7% so với năm 2008.
Một số nước vẫn còn ñang ngập trong khó khăn và tình hình tài chánh của nhiều
nhà nhập khẩu ñang yếu ñi rõ rệt. Chiếm dụng, trễ hạn trong thanh toán ngày càng cao
và những hợp ñồng với phương thức thanh toán kém an toàn ngày càng phổ biến.
ðồng EURO trong năm qua ñã tăng giá hơn 10% so với ñồng USD làm cho giá
cá tra tại thị trường Châu Âu trở nên ñắt ñỏ hơn, giảm ñi sức cạnh tranh so với một số
loài cá thịt trắng khác.
b/ Tình hình kinh tế xã hội trong nước
Nếu như năm 2009 kinh tế trong nước khó khăn nhưng các doanh nghiệp chỉ
chịu mức lãi suất vay ngắn hạn khoảng 6%/năm thì sang năm 2010 các doanh nghiệp
phải chịu mức lãi suất thấp nhất là 15%/năm, thậm chí có nơi lên ñến 18 – 20%/năm.
Bên cạnh ñó, hầu hết các chi phí sản xuất ñầu vào ñều tăng mạnh như giá ñiện, xăng
dầu, bao bì, hóa chất, nguyên vật liệu,….trong khi dưới sức ép cạnh tranh khốc liệt, giá
bán sản phẩm không những không ñược tăng mà còn phải giảm. Chưa kể nguy cơ lạm
phát cao ñang trở lại, Ngân hàng nhà nước thực thi chính sách xiết chặt tín dụng làm
cho tính thanh khoản ở các tổ chức tín dụng yếu hẳn ñi, doanh nghiệp ñã khó khăn về
vốn nay lại khó khăn hơn.
c/ Tình hình cá tra nguyên liệu
Sau cuộc khủng hoảng thừa năm 2008, nhiều hộ nuôi cá ñã bắt ñầu treo ao. Sản
lượng nguyên liệu cá tra nuôi toàn vùng giảm nhiều trong năm 2009. Tuy nhiên, do giá
cá tra vẫn giữ ở mức thấp, người nuôi lãi rất ít và thậm chí nhiều hộ nuôi còn bị lỗ nên
ngành nuôi trồng cá tra không còn hấp dẫn bà con. Dự ñoán trong năm 2010, tình trạng
treo ao vẫn sẽ tiếp diễn và lượng cá tra nguyên liệu sẽ khan hiếm hơn. Tuy nhiên, giá cá
tra nguyên liệu khó có thể tăng cao ñược do sức mua của thị trường thế giới vẫn ñang
yếu và cá tra là sản phẩm dễ thay thế. Bên cạnh ñó, cuộc chiến cạnh tranh của các
doanh nghiệp Việt Nam sẽ kéo giá cá tra xuất khẩu ngày càng ñi xuống.
Tuy nhiên, ñối với công ty IDI, về nguồn cung nguyên liệu thì không ñáng ngại
khi vùng nuôi liên kết của công ty ñang ñược mở rộng dự kiến sẽ cung cấp 50% nhu
cầu nhà máy cần trong năm 2010. Bên cạnh ñó, công ty cũng xây dựng ñược mối quan
hệ làm ăn uy tín, chung thủy với nhiều hộ nuôi lớn nên ñây cũng là nguồn cung cấp cá
tra nguyên liệu ổn ñịnh ñạt chất lượng cho công ty trong năm.
d/ ðánh giá tình hình xuất khẩu
Theo ñánh giá của nhiều chuyên gia, khi tình hình kinh tế thế giới hồi phục thì
tình hình tiêu thụ thủy sản trên thế giới ñang tăng trở lại tuy nhiên vẫn còn ñó một số
khó khăn:
Thị trường Nga, một thị trường ñã từng chiếm ñến gần 15% sản lượng xuất khẩu
cá tra Việt Nam ñã mở cửa trở lại tuy nhiên rất hạn chế theo kiểu cấp “quota” nhập
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khẩu. Trong 2009, sản lượng sản phẩm cá tra xuất khẩu vào thị trường Nga chỉ chiếm
5% tổng sản lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam.
Tuy tình hình xuất khẩu sản phẩm cá tra vào thị trường Mỹ ñang ngày càng có
mức tăng trưởng tốt nhưng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường
này ñã bắt ñầu căng thẳng. Hiện nay, có khoảng 12 doanh nghiệp Việt Nam ñang tích
cực xuất hàng vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, dự luật farmbill 2008 ñã ñược phê chuẩn
và ñang ñược triển khai những bước tiếp theo ñể áp dụng cho cá tra Việt Nam ñã làm
cho nguy cơ cá tra Việt Nam không thể vào ñược thị trường Mỹ trở nên rõ ràng hơn.
Xu thế dựng lên các rào cản phi thuế quan ñể bảo hộ nền sản xuất trong nước
ñang gia tăng ở nhiều thị trường nhập khẩu bên cạnh các phương tiện thông tin ñại
chúng ở nước ngoài ra sức bôi nhọ con cá tra hòng làm giảm sản lượng tiêu thụ.

Một số quốc gia tại thị trường Châu Âu và Châu Phi ngày càng kiểm tra gắt gao
hơn về các chỉ tiêu vi sinh cũng như kháng sinh làm hạn chế rất nhiều khả năng bán
hàng của các doanh nghiệp chế biến cá tra Việt Nam vào các nước này.
Những năm gần ñây, khi giá cá tra xuất khẩu của Việt Nam biến ñộng thất
thường kéo theo các nhà nhập khẩu nước ngoài cũng bị ảnh hưởng nặng, một số nhà
nhập khẩu ñã lâm vào tình trạng thua lỗ nhiều năm nay. Hiện nay sức mua của họ cũng
ñã giảm và ñang kéo theo những tiềm ẩn rủi ro mất khả năng thanh toán cho các doanh
nghiệp Việt Nam khi họ bị phá sản.
Tuy nhiên, có một tín hiệu khả quan nhằm vớt vát lại cục diện xuất khẩu khi thị
trường Nam Mỹ ñang ngày càng tiêu thụ nhiều cá tra của Việt Nam hơn.
e/ Cạnh tranh và giá bán
Thị trường xuất khẩu tuy có hồi phục ít nhiều nhưng sự cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp thủy sản với nhau trong năm 2010 hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn năm 2009.
Nhiều doanh nghiệp chế biến cá tra, nhất là các doanh nghiệp nhỏ ñang giành giật sự
sống sẽ làm cho cuộc chiến về giá khốc liệt hơn. Giá xuất sẽ thấp hơn và tỉ suất lợi
nhuận chắc chắn sẽ sụt giảm.
g/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Trước tình hình như vậy, công ty ñưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:
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- Triển khai và áp dụng triệt ñể chương trình khoán chi phí theo sản phẩm sâu
rộng ñến từng bộ phận phòng ban, từng người lao ñộng trong công ty. Thông qua ñó,
khai thác hết năng lực sức sáng tạo của mỗi người lao ñộng, góp phần làm hạ giá thành
sản phẩm, ñảm bảo lợi nhuận cho công ty.
- Nhân rộng mô hình liên kết với người nuôi ñể ñảm bảo công ty chủ ñộng ñược
50% nguồn nguyên liệu ñạt chất lượng, ổn ñịnh cung cấp cho nhà máy và qua ñó công
ty cũng thu ñược nhiều lợi nhuận từ hợp ñồng liên kết.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu, ñặc biệt là các thị trường mới như Bắc Phi, Nam
Mỹ, các nước SNG, Nga, Mỹ thông qua việc tích cực tham gia các hội chợ, chương
trình xúc tiến thương mại, quảng bá trên các phương tiện truyền thông ở nước ngoài.
- Tăng cường cải tiến và nâng cao chất lượng hàng hóa, ñảm bảo 100% tiến ñộ
giao hàng ñể xây dựng IDI thành một thương hiệu mạnh có niềm tin tuyệt ñối trong
mắt khách hàng.
- Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các hạng mục ñể hoàn thành ñưa phần
còn lại của nhà máy chế biến thủy sản số 1 cũng như nhà máy phụ phẩm Trisedco ñi
vào hoạt ñộng. Nhanh chóng khai thác lượng vốn ñầu tư ñã bỏ ra.
- Hoàn thành nghiên cứu khả thi các dự án: chế biến xuất khẩu gạo, chế biến mỡ
cá thành dầu ăn và ép trấu thành thanh củi ñể quyết ñịnh xem có ñầu tư hay không.
- Chi trả ñền bù cho dự án khu ñô thị phía Nam thị trấn Lấp Vò và Trung tâm
thương mại. Tiếp tục các thủ tục cho giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư dự án cảng biển IDI.
3.2 Keá hoaïch doanh thu, lôïi nhuaän, coå töùc
Với kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên và căn cứ kết quả hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh năm 2009, Hội ñồng quản trị công ty thận trọng xây dựng kế hoạch doanh
thu lợi nhuận cổ tức năm 2010 như sau:
ðơn vị tính: VNð
STT

CHÆ TIEÂU

1 Vốn chủ sở hữu

259.130.296.000

2 Vốn ñiều lệ

228.107.040.000

3 Doanh thu thuần

915.157.000.000

4 Lôïi nhuaän sau thuế

22.878.000.000

5 Tỉ suất lôïi nhuaän sau thuế/doanh thu

2,50%

6 Tỉ suất lôïi nhuaän sau thuế/vốn chủ sở hữu

8,83%

7 Tỉ suất lôïi nhuaän sau thuế/vốn ñiều lệ
8 Tỉ lệ cổ tức trên vốn ñiều lệ
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TOÅ CHÖÙC & NHAÂN SÖÏ COÂNG TY
I/ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC
CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC COÂNG TY

Sao Mai An Giang

Công ty CP ðầu tư &
Phát triển ða Quốc Gia

Trisedco

Ban
Tổng giám ñốc

Ban giám ñốc
nhà máy thủy sản

Ban quản lý
dự án ñầu tư

Các Phòng
Ban khác

CHÖÙC NAÊNG NHIEÄM VUÏ CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG TOÅ CHÖÙC

Công ty CP ðầu tư & Phát triển ða Quốc Gia là doanh nghiệp hoạt ñộng trong
ngành xuất khẩu thủy sản, ñược Sao Mai An Giang cùng một số cổ ñông khác góp vốn
thành lập năm 2003, trong ñó Sao Mai An Giang nắm giữ 31,73% vốn của IDI.
Công ty CP ðầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản – Trisedco là doanh nghiệp do
Công ty CP ðầu tư & Phát triển ða Quốc Gia, Sao Mai An Giang cùng các cổ ñông
khác góp vốn thành lập năm 2008. Chức năng chính của ñơn vị này là thu mua toàn bộ
phụ phẩm từ khâu sản xuất cá Tra fillet xuất khẩu của IDI ñể chế biến thành các sản
phẩm có giá trị như bao tử cá, bột cá, mỡ thô, phân bón lá, dầu ăn. Hiện tại, IDI chiếm
40% vốn của Trisedco.
Toàn bộ hoạt ñộng của IDI do Ban Tổng giám ñốc trực tiếp ñiều hành. Dưới ban
Tổng Giám ñốc là Ban giám ñốc nhà máy thủy sản, Ban quản lý dự án ñầu tư và các
Phòng Ban khác trong Công ty. Cụ thể như sau:
o
Ban giám ñốc nhà máy thủy sản: Trực tiếp quản lý và ñiều hành toàn bộ
hoạt ñộng chế biến thủy sản từ khâu tiếp nhận nguyên liệu ñến khi sản xuất
ra thành thẩm và kiểm ñịnh sản phẩm trước khi ñưa ra thị trường.
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Ban quản lý dự án ñầu tư: Quản lý và ñiều hành hoạt ñộng ñầu tư cơ sở hạ
tầng Cụm công nghiệp Vàm cống và các dự án bất ñộng sản mà IDI sẽ triển
khai trong tương lai.
Các phòng ban khác: Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể ñược
phân công. Mỗi phòng ban ñều có các trưởng, phó phòng hoặc các phó
Tổng giám ñốc Công ty trực tiếp phụ trách.

BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ COÂNG TY
ðại hội ñồng
Cổ ñông
Ban
Kiểm soát
Hội ñồng
Quản trị

Ban
Tổng giám ñốc

Ban quản lý dự
án ñầu tư

Phòng Kế toán
Tài chính

Phòng Hành
chính nhân sự

Bộ phận
Nguyên liệu

B. giám ñốc nhà
máy thủy sản

Phòng
Kinh doanh

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC NHAØ MAÙY
BAN GIAÙM ÑOÁC
NHAØ MAÙY

PHOØNG COÂNG NGHEÄ

TOÅ TIEÁP
NHAÄN
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Hội ñồng quản trị Công ty
HðQT ñược ðHðCð bầu ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, có
toàn quyền nhân danh Công ty quyết ñịnh, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công
ty không thuộc thẩm quyền của ðHðCð như chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch
sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng quát và ñảm bảo các kế hoạch ñược
thực hiện thông qua Ban Tổng Giám ñốc.
HðQT của IDI nhiệm kỳ 2008 – 2012 gồm:
o
Ông Lê Thanh Thuấn
Chủ tịch.
o
Ông Nguyễn Văn Hung
Phó chủ tịch.
o
Ông Lê Văn Chung
Thành viên.
o
Ông Lê Xuân Quế
Thành viên.
o
Bà Võ Thị Thanh Tâm
Thành viên.
b)
Ban kiểm soát
Là cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt ðHðCð tổ chức kiểm tra, giám sát
tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của HðQT và
Ban ñiều hành cũng như trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. BKS
gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm do ðHðCð bầu ra.
BKS của Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2012 gồm:
o
Ông Phạm ðình Nam
Trưởng Ban.
o
Bà Lê Thị Tính
Ủy viên.
o
Ông Lê Thị Phượng
Ủy viên.
c)
Ban Tổng giám ñốc
Ban Giám ñốc của IDI có 07 thành viên gồm 1 Tổng Giám ñốc và 04 Phó Tổng
Giám ñốc, 1 giám ñốc tài chính và 1 kế toán trưởng do HðQT bổ nhiệm. Là cơ quan tổ
chức ñiều hành, quản lý mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty theo các mục
tiêu và kế hoạch mà HðQT, ðHðCð ñã thông qua.
Tổng Giám ñốc là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HðQT về tất
cả các hoạt ñộng kinh doanh của Công ty.
ðể việc ñiều hành có hiệu quả, Tổng Giám ñốc Công ty sẽ căn cứ và khả năng
chuyên môn và năng lực quản lý của từng thành viên trong Ban Tổng Giám ñốc thực
hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất ñịnh.
Ban Tổng Giám ñốc của IDI hiện nay gồm có:
o
Ông Trương Vĩnh Thành Tổng Giám ñốc.
o
Ông Nguyễn Văn San
Phó Tổng Giám ñốc thường trực.
o
Ông Lê Văn Chung
Phó Tổng Giám ñốc.
o
Ông Nguyễn Minh Dũng Phó Tổng Giám ñốc.
o
Ông Lê ðình Lịch
Phó Tổng Giám ñốc.
o
Ông ðinh Hoài Ân
Giám ñốc tài chính.
o
Bà Lê Thị Diệu Hiền
Kế toán trưởng.
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Phòng Kế toán Tài chính
Tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Tổng Giám ñốc trong các hoạt ñộng tài chính,
quản lý tài sản và các dự án ñầu tư của IDI.
Tham mưu cho Tổng Giám ñốc về việc ñiều hành, quản lý các hoạt ñộng kinh
tế, tính toán nguồn vốn cho các hoạt ñộng kinh tế.
ðảm bảo việc hạch toán sổ sách của IDI theo các chuẩn mực kế toán hiện hành,
phối hợp thực hiện quyết toán và thanh lý các hợp ñồng kinh tế của Công ty với khách
hàng.
Phân tích và kiểm soát hiệu quả của việc sử dụng vốn ñầu tư. Phối hợp các
phòng ban giải quyết công nợ khách hàng.
e)
Phòng hành chính nhân sự
Phụ trách các hoạt ñộng về lễ tân, tiếp khách của IDI;
Quản lý và lưu hồ sơ Công ty.
Chịu trách nhiệm về hoạt ñộng quản lý, tuyển dụng và ñào tạo nhân sự.
f)
Bộ phận nguyên liệu:
Thực hiện việc quản lý, phát triển vùng nguyên liệu nhằm ñảm bảo ñáp ứng ñầy
ñủ nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Thực hiện triển khai xây dựng vùng nguyên liệu tự chủ theo kế hoạch.
g)
Phòng kinh doanh:
Phụ trách quản lý, triển khai, phát triển hoạt ñộng kinh doanh của Công ty;
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Chịu trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả, các kế hoạch
marketing, phối hợp với các phòng ban khác nhằm triển khai các phương án mở rộng
thị trường;
Liên hệ và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nước ngoài trong hoạt ñộng xuất
nhập khẩu.

II/ LYÙ LÒCH CAÙC THAØNH VIEÂN BAN ÑIEÀU HAØNH
2.1 Hội ñồng quản trị
a)
Ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HðQT

Số CMND
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Trang 80

: 350006170 cấp ngày 17/01/2008 tại An Giang.
: Nam.
: 10/03/1958.
: Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa.
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Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

: Việt Nam.
: Kinh.
: Triệu Sơn, Thanh Hóa
: Số 18 Trương Phước Phan, phường Bình Trị ðông,
Quận Bình Tân, TP. HCM.
Trình ñộ học vấn
: 12/12.
Trình ñộ chuyên môn
: Kỹ sư Xây Dựng.
Trình ñộ chính trị
: Trung cấp.
Quá trình công tác
:
o
Từ 1977 – 1979
: Cán bộ Sở Xây dựng An Giang.
o
Từ 1979 – 1980
: Cán bộ Công ty quản lý nhà ñất An Giang.
o
Từ 1980 – 1982
: Cán bộ Ban Xây dựng, UBND Tỉnh An Giang.
o
Từ 1982 – 1986
: Chánh văn phòng Ủy ban XDCB Nhà nước An
Giang.
o
Từ 1986 – 1987
: Cán bộ Sở Xây dựng An Giang.
o
Từ 1988 – 1992
: Giám ñốc Công ty Liên doanh Kiến trúc An Giang.
o
Từ 1992 – 1995
: Giám ñốc xí nghiệp Xây dựng Tây Sông Hậu thuộc
Công ty Xây dựng Miền Tây, Bộ Xây Dựng.
o
Từ 1997 – 2003
: Công tác tại Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2003 ñến nay
: Công tác tại IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Chủ tịch HðQT;
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Giám ñốc Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Chủ tịch HðQT Công ty CP Du lịch & Phát triển Thủy sản.
o
Chủ tịch Hội ñồng thành viên Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát.
Số lượng cổ phần sở hữu : 1.380.000 cổ phần, chiếm 6,05% vốn ñiều lệ, trong
ñó:
o
Sở hữu
: 1.380.000 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
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Ông Nguyễn Văn Hung – Phó chủ tịch HðQT

Số CMND
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú

: 351139667 cấp ngày 18/04/2007 tại An Giang.
: Nam
: 18/05/1954.
: ðồng Tháp
: Việt Nam
: Kinh
: ðồng Tháp
: 49/30 Khúc Thừa Dụ, phường Mỹ Bình, TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
Trình ñộ học vấn
: 12/12
Trình ñộ chuyên môn
: Trung cấp Xây dựng
Trình ñộ chính trị
: Trung cấp
Quá trình công tác
:
o
Từ 1975 – 1988
: Công tác tại Phòng chính trị Tỉnh ñội An Giang;
o
Từ 1988 – 1989
: Giám ñốc Xí nghiệp Cát – Sở xây dựng tỉnh An
Giang;
o
Từ 1989 – 1990
: Trưởng phòng tổ chức Sở Kinh tế ñối ngoại An
Giang;
o
Từ 1990 – 1995
: ðội trưởng ðội quản lý thị trường Tỉnh An Giang;
o
Từ 1995 – 1997
: Thanh tra Sở Thương mại Du lịch Tỉnh An Giang;
o
Từ 1997 – 2003
: Công tác tại Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2003 – ñến nay : Công tác tại IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Chủ tịch HðQT;
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Phó Chủ tịch HðQT kiêm phó Tổng giám ñốc Công ty CP ðầu tư & Xây
dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
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Thành viên HðQT kiêm Tổng giám ñốc Công ty CP Du lịch & Phát triển
Thủy Sản.
Số lượng cổ phần sở hữu : 202.900 cổ phần, chiếm 0,89% vốn ñiều lệ, trong ñó:
o
Sở hữu
: 202.900 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
Lê Xuân Quế - Thành viên HðQT
o

c)

CMND số
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú

: 351259440 cấp ngày 08/02/2005 tại An Giang.
: Nam.
: 1968.
: Triệu Sơn – Thanh Hóa.
: Việt Nam
: Kinh
: Triệu Sơn – Thanh Hóa.
: 647B/33 Tôn Thất Thuyết, TP. Long Xuyên, An
Giang
Trình ñộ học vấn
: 12/12.
Trình ñộ chuyên môn
: Cao ñẳng.
Quá trình công tác
:
o
Từ 1992 – 1996
: Công tác tại xí nghiệp Tây Sông Hậu – Bộ Xây
Dựng;
o
Từ 1997 – 2003
: Giám ñốc Xí nghiệp Phương Nam
o
Từ 1997 – 2003
: Công tác tại Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2003 – ñến nay : Công tác tại IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Thành viên HðQT.
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Thành viên HðQT kiêm phó Tổng giám ñốc Công ty CP ðầu tư & Xây
dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
o
Thành viên HðQT Công ty CP Du lịch & Phát triển Thủy sản.
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Số lượng cổ phần sở hữu : 197.300 cổ phần, chiếm 0,86% vốn ñiều lệ, trong ñó:
o
Sở hữu
: 197.300 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.

d)

Ông Lê Văn Chung - Thành viên HðQT kiêm phó Tổng giám ñốc

CMND số
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
Trang 84

: 351393479 cấp ngày 03/09/1996 tại An Giang.
: Nam.
: 1964.
: Triệu Sơn – Thanh Hóa.
: Việt Nam.
: Kinh.
: Triệu Sơn – Thanh Hóa.
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ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác
o
Từ 1985 – 1987

e)

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

: 72 Trần Nhật Duật, TP. Long Xuyên, An Giang.
: 12/12
: Trung cấp cơ khí
:
: Phụ trách tiền lương Xí nghiệp Liên hiệp ðường sắt
Huế;
o
Từ 1987 – 1990
: Lao ñộng tại Cộng Hòa Dân Chủ ðức;
o
Từ 1991 – 1993
: Công tác tại Công ty liên doanh kiến trúc An Giang;
o
Từ 1994 – 1996
: ðội trưởng xây dựng Công ty Xây dựng Miền Tây;
o
Từ 1997 – 2003
: Công tác tại Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2003 – ñến nay : Công tác tại IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HðQT kiêm phó Tổng giám
ñốc.
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Thành viên HðQT kiêm phó Tổng giám ñốc Công ty CP ðầu tư & Xây
dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
o
Thành viên HðQT Công ty CP Du lịch & Phát triển Thủy sản.
Số lượng cổ phần sở hữu : 8.504.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,28 % vốn ñiều lệ,
trong ñó:
o
Sở hữu
: 200.000 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: 8.304.389 cổ phần.
Bà Võ Thị Thanh Tâm – Thành viên HðQT.
Số CMND
: 351343854 cấp ngày 11/04/2008 tại An Giang.
Giới tính
: Nữ.
Ngày sinh
: 1952.
Nơi sinh
: Tịnh Biên, An Giang.
Quốc tịch
: Việt Nam.
Dân tộc
: Kinh.
Quê quán
: Tịnh Biên, An Giang.
ðịa chỉ thường trú
: 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
Trình ñộ học vấn
: 12/12
Trình ñộ chuyên môn
: Dược sỹ.
Quá trình công tác
:
o
Từ 1979 – 1982
: Trưởng kho dược Xí nghiệp liên hợp dược An Giang.
o
Từ 1983 – 1984
: Trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh Xí nghiệp liên
hợp dược An Giang.
o
Từ 1985 – 1987
: Phó Giám ñốc Xí nghiệp liên hợp dược An Giang.
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: Phó Giám ñốc Công ty liên doanh Long Xuyên
Enterprise.
o
Từ 1997 – 2004
: Thư ký Hội ñồng quản Trị Công ty Cổ phần ðầu tư
và Xây Dựng Sao Mai.
o
Từ 2005 – nay
: Thư ký Hội ðồng quản trị Công ty Cổ phần ðầu tư
và Phát Triển ða Quốc Gia - IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Thành viên HðQT;
Số lượng cổ phần sở hữu : 400.000 cổ phần, chiếm 1,75% vốn ñiều lệ, trong ñó:
o
Sở hữu
: 400.000 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
o

Từ 1988 – 1992

2.2 Ban Tổng giám ñốc
a)
Ông Trương Vĩnh Thành – Tổng Giám ñốc

Số CMND
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác
o
Từ 1999 – 2001
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: 352244166 cấp ngày 04/03/2010 tại An Giang.
: Nam.
: 07/07/1977.
: Thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước,
tỉnh Bình ðịnh.
: Việt Nam.
: Kinh.
: Thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước,
tỉnh Bình ðịnh.
: Nhà 83 lô E1, khu ñô thị Sao Mai, P. Bình Khánh,
TP. Long Xuyên, An Giang.
: 12/12
: Kỹ sư xây dựng.
:
: Phó phòng, trợ lý Giám ñốc, trưởng phòng kỹ thuật
Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An
Giang.
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: Giám ñốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế ðiển hình An
Giang, trưởng phòng Marketing, trưởng phòng Quản
lý chất lượng Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2005 – 2007
: Trưởng phòng Quản lý ñầu tư Công ty CP ðầu tư &
Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang. Phó Tổng Giám
ñốc IDI .
o
Từ 2008 – ñến nay : Tổng giám ñốc IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Tổng giám ñốc IDI;
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không có.
Số lượng cổ phần sở hữu : 14.700 cổ phần, chiếm 0,06% vốn ñiều lệ, trong ñó:
o
Sở hữu
: 14.700 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
Ông Lê Văn Chung – Phó Tổng Giám ñốc: ðã trình bày ở trên.
Ông Nguyễn Minh Dũng – Phó Tổng Giám ñốc.
o

b)
c)

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

Từ 2001 – 2004

Số CMND
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác
Trang 87

: 225085841 cấp ngày 21/01/2009 tại Khánh Hòa.
: Nam.
: 10/03/1976.
: ðội 5, thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa.
: Việt Nam.
: Kinh.
: ðội 5, thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa.
: Khu tập thể - khu tái ñịnh cư Cụm công nghiệp Vàm
Cống, huyện Lấp Vò, tỉnh ðồng Tháp.
: 12/12
: Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản.
:
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: Trưởng phòng kỹ thuật cơ ñiện Công ty TNHH Nam
Việt.
o
Từ 2003 – 2006
: Trưởng phòng kỹ thuật công nghiệp chế biến Công ty
TNHH Tuấn Anh.
o
Từ 2006 – 2007
: Phó Tổng giám ñốc sản xuất Công ty CP Thủy sản
Bình An.
o
Từ 2007 – ñến nay : Công tác tại IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Phó Tổng Giám ñốc IDI;
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không có
Số lượng cổ phần sở hữu : 3.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn ñiều lệ, trong ñó:
o
Sở hữu
: 3.000 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
Ông Nguyễn Văn San – Phó Tổng Giám ñốc.
o

d)

Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI

Từ 2000 – 2003

Số CMND
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác
o
Từ 1989 – 1992
o
Từ 1992 – 2000
o
Từ 2000– 2005

Trang 88

: 361902934 cấp ngày 03/04/1999 tại Cần Thơ.
: Nam
: 05/11/1964.
: Hải Dương
: Việt Nam
: Kinh.
: Hải Dương
: Lô 48, khu dân cư 91/23, ñường 30/4, phường Hưng
Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
: 12/12.
: Cử Nhân Kinh Tế
:
: Công ty Liên doanh kiến trúc An Giang
: Công ty Xây Dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng
: Công ty CP ðầu tư & Xây Dựng Sao Mai tỉnh An
Giang.
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Từ 2005– Nay
: Công ty CP ðầu Tư & Phát Triển ða Quốc Gia - IDI
Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám ðốc công ty CP ðầu Tư & Phát
Triển ða Quốc Gia (IDI).
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không có.
Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần.
Ông Lê ðình Lịch – Phó Tổng Giám ñốc.
o

e)

Số CMND
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác:
o
Từ 1975 – 1978
o
Từ 1978 – 1997

: 110242305 cấp ngày 04/6/2003 tại Hoà Bình.
: Nam
: 12/5/1957.
: Xã Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa.
: Việt Nam
: Kinh
: Xã Dân Quyền, Triệu sơn, Thanh Hóa.
: Tổ 2A, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình.
: 10/10.
: Kỹ sư xây dựng.

: Học nghề tại Liên xô (cũ).
: Làm việc tại Tổng công ty XD thủy ñiện Sông ðà
Hòa Bình.
o
Từ 1997 – 2007
: Phó giám ñốc - Chủ tịch HðQT kiêm Giám ñốc
Công ty CP XNK 3 - 2 Hòa bình
o
Từ 2007 – 2009
: Giám ñốc chi nhánh Công ty CP ðT & XD Sao Mai
tỉnh An Giang tại Hòa Bình.
o
Từ ñầu 2009 ñến nay : Phó Tổng giám ñốc Công ty CP ðT & PT ða Quốc
Gia.
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám ñốc.
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không có.
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Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần.
Ông ðinh Hoài Ân – Giám ñốc Tài chính

CMND số
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú

: 351156439 cấp ngày 17/11/2005 tại An Giang.
: Nam.
: 1973.
: An Giang.
: Việt Nam.
: Kinh.
: Phú Lâm, Phú Tân, An Giang.
: 209 Lầu 1, Khu B, Chung cư Cồn Phó Quế, ðiện
Biên Phủ, TP Long Xuyên, An Giang.
Trình ñộ học vấn
: 12/12.
Trình ñộ chuyên môn
: Cử nhân kế toán.
Quá trình công tác
:
o
Từ 1999 – 2000
: Công tác tại Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang;
o
Từ 2000 – 2001
: Nhân viên kế toán tại Agifish;
o
Từ 2002 – 2006
: Công tác tại Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao
Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2007 ñến nay
: Công tác tại IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Giám ñốc tài chính của IDI.
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Trưởng BKS của Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang;
Số lượng cổ phần sở hữu : Không có.
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Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Kế toán trưởng

CMND số
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú

: 351355224 cấp ngày 18/06/1996 tại An Giang.
: Nữ.
: 16/07/1981.
: Hồng Ngự, ðồng Tháp.
: Việt Nam.
: Kinh.
: Hồng Ngự, ðồng Tháp.
: 49/30 Khúc Thừa Dụ, Mỹ Bình, Long Xuyên, An
Giang.
Trình ñộ học vấn
: 12/12.
Trình ñộ chuyên môn
: Cử nhân kế toán.
Quá trình công tác
:
o
Từ 2004 – 2007
: Kế toán tại Công ty CP ðầu tư và Xây dựng Sao Mai
tỉnh An Giang
o
Từ 2007 ñến nay
: Kế toán tại Công ty CP ðầu tư và Phát triển ða
Quốc Gia.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty
: Kế toán trưởng.
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không có.
Số lượng cổ phần sở hữu : Không có.

2.3 Ban kiểm soát
a)
Ông Phạm ðình Nam – Trưởng ban.
CMND số
: 351333247 cấp ngày 29/06/2008 tại An Giang.
Giới tính
: Nam.
Ngày sinh
: 08/02/1969.
Nơi sinh
: Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Quốc tịch
: Việt Nam.
Dân tộc
: Kinh.
Quê quán
: Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
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ðịa chỉ thường trú

b)

: Số 19/4 Trần Hưng ðạo, phường Mỹ Quí, thành phố
Long Xuyên, An Giang.
Trình ñộ học vấn
: 12/12.
Trình ñộ chuyên môn
: Trung cấp xây dựng.
Quá trình công tác
:
o
Từ 1987 – 1990
: ði bộ ñội
o
Từ 1991 – 1997
: ðội xây dựng thuộc xí nghiệp xây dựng Tây Sông
Hậu.
o
Từ 1998 – 2005
: Giám ðốc xí nghiệp Phương Nam thuộc Sao Mai An
Giang.
o
Từ 2006 ñến nay
: Giám ðốc ban quản lý dự án Sao Mai tại Bến Tre,
Mỹ Tho.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Trưởng BKS.
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Giám ðốc ban quản lý dự án Sao Mai tại Bến Tre, Mỹ Tho của Sao Mai
An Giang.
Số lượng cổ phần sở hữu : 143.500 cổ phần, chiếm 0,63% vốn ñiều lệ. Trong ñó:
o
Sở hữu
: 143.000 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
Bà Lê Thị Tính – Ủy viên.

CMND số
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
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: Nữ.
: 1985.
: Triệu Sơn, Thanh Hóa.
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: Triệu Sơn, Thanh Hóa.
: Xuân Thạnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa.
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Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác
o
Từ 2003 - 2006

c)

: Cao ñẳng tài chính Kế toán
:
: Nhân viên Kế toán Công ty CP ðầu tư & Xây dựng
Sao Mai tỉnh An Giang.
o
Từ 2007 – ñến nay : Nhân viên Kế toán của IDI, thành viên BKS Công ty
CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang..
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Nhân viên kế toán, ủy viên BKS.
Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Thành viên BKS Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
Số lượng cổ phần sở hữu : 8.500 cổ phần, chiếm 0,04% vốn ñiều lệ. Trong ñó:
o
Sở hữu
: 8.500 cổ phần.
o
ðại diện sở hữu
: Không có.
Bà Lê Thị Phượng – Ủy viên.

CMND số
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
ðịa chỉ thường trú
Trình ñộ học vấn
Trình ñộ chuyên môn
Quá trình công tác
o
Từ 2004 - 2007

: 171652200 cấp ngày 02/02/1996 tại Thanh Hóa.
: Nữ.
: 1980.
: Triệu Sơn, Thanh Hóa.
: Việt Nam.
: Kinh.
: Triệu Sơn, Thanh Hóa.
: Triệu Sơn, Thanh Hóa.
: 12/12.
: Cử Nhân kinh tế.
:
: Kế toán Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai
tỉnh An Giang.
o
Từ 2007 – ñến nay : Kế toán Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai
tỉnh An Giang, thành viên BKS của IDI.
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Ủy viên BKS.
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Chức vụ tại các tổ chức khác:
o
Kế toán trưởng Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
Số lượng cổ phần sở hữu : Không có.
III/ THAY ÑOÅI BAN ÑIEÀU HAØNH TRONG NAÊM
Ông Võ Quốc Hưng – Phó Tổng giám ñốc phụ trách sản xuất & kinh doanh xin
thôi việc tại công ty IDI ñể chuyển công tác khác. Do ñó Hội ñồng quản trị ñã bổ nhiệm
ông Lê ðình Lịch thay thế vị trí Phó Tổng giám ñốc phụ trách kinh doanh.
ðể thế vào vị trí quản lý sản xuất còn trống do ông Hưng ñể lại, Hội ñồng quản
trị ñã quyết ñịnh ông Nguyễn Minh Dũng thôi không phụ trách ñầu tư mà chuyển sang
phụ trách sản xuất.
ðể thế vào vị trí quản lý ñầu tư, Hội ñồng quản trị ñã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn
San làm Phó Tổng giám ñốc phụ trách ñầu tư kiêm nội chính.
IV/ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
4.1 Lực lượng lao ñoäng
ðối với IDI, nguồn nhân lực là nguồn tài sản vô giá, là yếu tố quyết ñịnh ñến sự
thành công. ðể có ñược nguồn nhân lực giỏi, IDI phải tìm kiếm, lựa chọn và ñào tạo.
ðầu năm 2008, khi tốc ñộ tăng trưởng nền kinh tế vẫn cao, các nhà máy chế
biến thủy sản ñua nhau mọc lên thì việc cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực là một vấn
ñề rất nổi cộm ñối với các doanh nghiệp. Trong tình hình ñó, bằng những chính sách ưu
ñãi hấp dẫn, IDI ñã thu hút và giữ ñược những kỹ sư, cử nhân giỏi và công nhân có tay
nghề. Chính nguồn nhân lực này ñã giúp Công ty vượt qua khó khăn và phát triển bền
vững.
Bên cạnh xây dựng chính sách ñãi ngộ phù hợp, Ban lãnh ñạo IDI cũng tạo
nhiều ñiều kiện thuận lợi như xây dựng nhà ăn thoáng mát, hợp vệ sinh; tổ chức ăn tập
trung tại trụ sở, hỗ trợ chi phí qua phà Vàm Cống, xây dựng nhà ở cho CBCNV và
người lao ñộng của Công ty ñể mọi người an tâm làm việc… Những chính sách ñó ban
ñầu ñã phát huy tác dụng, góp phần vào sự ổn ñịnh số lượng, nâng cao tay nghề của ñại
bộ phận công nhân ñang làm việc tại nhà máy trong thời gian qua.
Tính ñến hết năm 2009, IDI ñã thu hút nhiều cán bộ có trình ñộ ñại học, trên ñại
học, cao ñẳng và trung cấp như sau :
BẢNG CƠ CẤU LAO ðỘNG
Số
Stt
Trình ñộ học vấn
lao ñộng
1 ðại học và trên ñại học
100
2 Cao ñẳng
11
3 Trung cấp và Kỹ thuật viên
92
4 Công nhân
1.390
Tổng
1.593
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Bên cạnh nguồn nhân lực chủ chốt, thì lực lượng lao ñộng lành nghề khá quan
trọng. Tháng 4 năm 2008, khi nhà máy ñi vào hoạt ñộng, tại thời ñiểm cao nhất Công ty
ñã thu hút gần 1.600 công nhân lành nghề ở các khâu như tiếp nhận, file, tạo hình, xếp
khuôn, thành phẩm, kho lạnh và vệ sinh, có ñộ tuổi từ 18 ñến 30 tập trung chủ yếu ở
ðồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.
4.2 Chính saùch ñối với người lao ñộng
Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các qui ñịnh của Luật Lao ðộng về chế ñộ
chính sách ñối với người lao ñộng, IDI còn có chính sách ưu ñãi ñối với cán bộ, công
nhân có trình ñộ và tay nghề. ðây là một yếu tố vô cùng quan trọng ñể thu hút và giữ
chân lực lượng lao ñộng giỏi, trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường lao
ñộng trong ngành hiện nay. Những ngày ñầu ñi vào hoạt ñộng, Công ty ñã chú trọng
quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao ñộng, chăm lo ñời sống cho
CBCNV ngày một tốt hơn, ñảm bảo thu nhập ở mức cao so với các doanh nghiệp khác
trong ngành.
Thu nhập bình quân ñối với CBNV của IDI là gần 5 triệu ñồng/người/tháng,
công nhân là 2,5 triệu ñồng/người/tháng trong năm 2009. ðặc biệt, IDI còn có chính
sách xây nhà tập thể cho cán bộ – nhân viên, tất cả công nhân phải ở nhà trọ hay phải
qua phà, ñò công ty cũng có chính sách hỗ trợ 100% phí. ði ñôi với việc hỗ trợ là chính
sách thưởng trong những ngày lễ như 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, tết nguyên ñán. Mỗi tháng,
Công ty ñều có thưởng cho những công nhân ñi làm ñủ công, chấp hành tốt các quy
ñịnh.
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4.3 Chính saùch tuyeån duïng vaø ñaøo taïo
ðể ñảm bảo mục tiêu phát triển, Hội ñồng quản trị và Ban Tổng giám ñốc IDI ñã
thống nhất chủ trương tuyển dụng các lao ñộng có trình ñộ và kinh nghiệm ñể bố trí
vào các vị trí chủ chốt.
Bên cạnh ñó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức ñào tạo lại lực lượng công
nhân, ñào tạo nội bộ hoặc gửi ñi ñào tạo bên ngoài một số cán bộ ñể nâng cao nghiệp
vụ, xây dựng lực lượng kế thừa và dự trữ nguồn cán bộ lãnh ñạo khi Công ty mở rộng
qui mô hoạt ñộng.
THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ COÂNG TY
I/ THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ COÂNG TY
1.1 Hoäi ñoàng quaûn trò
Hội ñồng quản trị Công ty CP ðầu tư và Phát triển ða Quốc Gia nhiệm kỳ 2008
– 2012 gồm 5 thành viên gồm Chủ tịch HðQT, một phó chủ tịch HðQT và 03 thành
viên HðQT. Trong ñó, có 01 thành viên tham gia ñiều hành và 04 thành viên không
tham gia ñiều hành.
Trong năm 2009 vừa qua, HðQT công ty ñã tổ chức nhiều cuộc họp ñể giải
quyết các vấn ñề quan trọng của Công ty. Số thành viên HðQT dự họp luôn ñảm bảo tỷ
lệ 100%.
Cuối năm 2009, 01 thành viên HðQT không tham gia ñiều hành ñã có ñơn xin
từ nhiệm do sức khỏe cá nhân không ñảm bảo phục vụ công việc. HðQT công ty ñã
gửi văn bản xin ý kiến ðại hội ñồng cổ ñông bầu bổ sung bà Võ Thị Thanh Tâm thay
thế và ñã ñược thông qua.
Do qui mô của công ty ngày càng lớn và các thành viên Hội ñồng quản trị hiện
nay phải kiêm nhiệm công việc ở nhiều tổ chức khác nên ñể ñảm bảo HðQT vẫn hoạt
ñộng hiệu quả, thực hiện tốt ñược vai trò của mình, Hội ñồng quản trị công ty ñã chủ
trương xin ý kiến ðHðCð thường niên năm 2010 thông qua phương án bổ sung 02
thành viên không tham gia ñiều hành cho HðQT nhiệm kỳ 2008 – 2012.
1.2 Ban kieåm soaùt
Ban kiểm soát Công ty CP ðầu tư và Phát triển ða Quốc Gia nhiệm kỳ 2008 –
2012 có 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 ủy viên.
Trong năm 2009 vừa qua, Ban kiểm soát công ty ñã tổ chức nhiều cuộc họp ñể
kiểm tra và giải quyết các vấn ñề của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát ñều tham
gia ñầy ñủ và tích cực theo ñúng tinh thần, trách nhiệm.
II/ CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG
2.1 Danh sách cổ ñông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty
Danh sách cổ ñông nắm giữ từ trên 5% số cổ phần của IDI theo danh sách cổ
ñông ñược chốt vào ngày 05/04/2010 như sau:
DANH SÁCH CỔ ðÔNG GIỮ TỪ TRÊN 5% CỔ PHẦN
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Stt

ðịa chỉ

CMND hoặc
Số ðKKD

Số
326
Hùng
Vương, P. Mỹ Long,
TP. Long Xuyên, An
Giang.

1600169024

8.174.389

35,84

Số
326
Hùng
Thanh Vương, P. Mỹ Long,
TP. Long Xuyên, An
Giang.

350006170

1.170.000

5,13

9.344.389

40,97

Tên cổ ñông

Công ty CP
ðầu tư & Xây
01
dựng Sao Mai
tỉnh An Giang.

02

Lê
Thuấn
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Tổng cộng

Số cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ
(%)

2.2 Danh sách cổ ñông sáng lập
Danh sách cổ ñông sáng lập của IDI theo giấy CNðKKD số 0303141296 do Sở
Kế hoạch và ðầu tư tỉnh ðồng Tháp cấp thay ñổi lần thứ 8 ngày 18/12/2009 và theo
danh sách cổ ñông chốt ngày 05/04/2010 như sau:
DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP
Stt

Tên cổ ñông

ðịa chỉ

CMND hoặc Số cổ phần
Số ðKKD
nắm giữ

Tỷ lệ
(%)

Công ty CP ðầu
tư & Xây dựng Số 326 Hùng Vương,
Sao Mai tỉnh An phường Mỹ Long, thành
01
1600169024
Giang (ðại diện phố Long Xuyên, tỉnh An
ông
Lê
Văn Giang.
Chung)

8.174.389

35,84

Số 326 Hùng Vương,
phường Mỹ Long, thành
02 Lê Thanh Thuấn
350006170
phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang.

1.170.000

5,13

Văn Số 49/30 Khúc Thừa Dự,
351139667
Long Xuyên, An Giang.

100.000

0,44

04 Lê Văn Chung

Số 72 Trần Nhật Duật,
351393479
Long Xuyên, An Giang.

200.000

0,88

05 Lê Xuân Quế

Số 647B/33 Tôn Thất
Thuyết, Long Xuyên, An 351259440
Giang.

100.000

0,44

06 Trần Văn Cừ

Số 84E1, Khu dân cư 351700797

42.125

0,18

03

Nguyễn
Hung
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CMND hoặc Số cổ phần
Số ðKKD
nắm giữ

ðịa chỉ
Bình Khánh 3,
Xuyên, An Giang.

Tỷ lệ
(%)

Long

07 Lê Văn Cảnh

Phường Bình Khánh 3,
171857326
Long Xuyên, An Giang.

21.400

0,09

08 Phạm ðình Nam

Số 72, Trần Nhật Duật,
351333247
Long Xuyên, An Giang.

143.500

0,63

Vĩnh Phường Bình Khánh 3,
352244166
Long Xuyên, An Giang.

14.700

0,06

10 Lê Xuân Quang

Xuân Thịnh, Triệu Sơn,
172345460
Thanh Hóa.

0

0

11 Phan Văn ðạt

Số 544B Hà Hoàng Hổ,
350038725
Long Xuyên, An Giang.

39.400

0,17

12 Lê Văn Thông

Số 01 Trương ðịnh, Long
172321457
Xuyên, An Giang.

36.200

0,16

13 Lê Văn Thành

Số 706 Hà Hoàng Hổ,
351400599
Long Xuyên, An Giang.

140.000

0,61

14 Lê Văn Thủy

Số 645/33 Trần Hưng
ðạo, Long Xuyên, An 351627326
Giang.

154.800

0,68

15 Lê Khác Tám

Số 219 Nguyễn Trường
Tộ, Long Xuyên, An 350791747
Giang.

317.200

1,39

10.653.714

46,70

09

Trương
Thành

Tổng cộng

Căn cứ quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 84 Luật doanh nghiệp ñã ñược Quốc Hội
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày
29/11/2005: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty ñược cấp giấy CNðKKD, cổ
ñông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần phổ thông của mình cho cổ
ñông sáng lập khác, nhưng chỉ ñược chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho
người không phải là cổ ñông sáng lập nếu ñược sự chấp thuận của ðHðCð”.
ðến thời ñiểm hiện nay, quy ñịnh về hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông
của cổ ñông sáng lập nêu trên ñã hết hiệu lực ñối với trường hợp các cổ ñông sáng lập
của IDI.
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2.3 Cơ cấu cổ ñông
Theo danh sách cổ ñông ñược chốt vào ngày 06/04/2010, cơ cấu cổ ñông của
IDI như sau:
CƠ CẤU CỔ ðÔNG
Trong nước
Stt

Cổ ñông

1 Nhà nước

Số lượng
cổ phần

Ngoài nước

Tỷ lệ
(%)

Số lượng
cổ phần

Tổng cộng

Tỷ lệ
(%)

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
(%)

-

-

-

-

-

-

2.139.700

9,38

-

-

2.139.700

9,38

1.970.000

8,64

-

-

1.970.000

8,64

+ Ban giám ñốc

17.700

0,07

-

-

17.700

0,07

+ Ban kiểm soát

152.000

0,67

-

-

152.000

0,67

-

-

-

-

-

-

1.001.400

4,39

-

-

1.001.400

4,39

-

-

-

-

-

-

1.001.400

4,39

-

-

1.001.400

4,39

10.000 0,04

19.669.604

86,23

2 Cổ ñông ñặc biệt
+ Hội ñồng quản trị

+ Kế toán trưởng
3 Cổ ñông trong công ty
+ Cổ phiếu quỹ
+ CB CNV

4 Cổ ñông ngoài công 19.659.604 86.19
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ty
+ Cá nhân

11.165.215 48,95

10.000 0,04

11.175.215

48,99

+ Tổ chức

8.494.389 37,24

-

8.494.389

37,24

22.800.704 99.96

10.000 0,04

Tổng cộng

-

22.810.704 100,00

2.4 Doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát ñối với IDI
Công ty CP ðầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang
Vốn ñiều lệ : 99.126.000.000 ñồng.
ðịa chỉ

: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ðiện thoại

: 076 3840 138

Fax: 076 3840 139.

Website

: www.saomaiag.vn

Email: thuansaomai@hotmail.com

Mã số thuế : 16001690241.
ðại diện theo Pháp luật: Ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HðQT kiêm Tổng
giám ñốc.
Ngành nghề kinh doanh:
o

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, ñường ống cấp
thoát nước, công trình thủy lợi, công trình ngầm dưới nước; San lấp mặt
bằng; Xây lắp ñiện nước.

o

Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi; Sản xuất bột ma
tít; Sản xuất mua bán tràm xây dựng.

o

Kinh doanh bất ñộng sản, nhà nghỉ dưỡng lão, dịch vụ khách sạn, nhà
hàng, kinh doanh phòng hát karaoke; Dịch vụ ăn uống, giải khát, các dịch
vụ du lịch, dịch vụ massage; Dịch vụ và kinh doanh ñiện năng.

o

Lắp ñặt hệ thống ñiều hòa không khí, làm lạnh, kho lạnh, ñiều hòa trung
tâm; Lắp ñặt hệ thống thang máy, cầu thang, băng chuyền tự ñộng; Lắp ñặt
hệ thống bơm ống nước, ñiều hòa không khí; Lắp ñặt các thiết bị ñiện lạnh,
cơ ñiện lạnh và kho lạnh nhà máy thủy sản;

o

Mua bán thiết bị ñiều hòa nhiệt ñộ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ
thống sưởi bằng nước nóng, nước lạnh); Mua bán linh kiện ñiện tử, viễn
thông và ñiều khiển;

o

Nuôi trồng, chế biến thủy sản; mua bán cá và thủy sản;

o

ðào tạo nghề và ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài;

o

ðại lý ñổi ngoại tệ.

Trong ñó, ngành nghề chính là ñầu tư các dự án bất ñộng sản.
Công ty CP ðầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang chính thức niêm yết
trên SGDCK TP. HCM vào ngày 18/01/2010.
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Tình hình góp vốn: Theo danh sách cổ ñông ñược chốt tại ngày 06/04/2010, Sao
Mai An Giang ñang nắm giữ 35,84% tổng số cổ phần của IDI, tương ñương
81.743.890.000 ñồng tính theo mệnh giá cổ phần.
Bên cạnh Sao Mai An Giang, ña số thành viên HðQT và những người có liên
quan của Sao Mai An Giang cũng ñang nắm giữ cổ phần của IDI, tổng số cổ phần vượt
trên 51% vốn ñiều lệ của IDI, vì vậy Sao Mai An Giang có thể ñược xem là doanh
nghiệp chi phối của IDI.
2.5 Doanh nghiệp mà IDI ñang nắm quyền kiểm soát:
Công ty CP ðầu tư Du lịch & Phát triển thủy sản – Trisedco
Vốn ñiều lệ
ðịa chỉ

: 150.000.000.000 ñồng.
: Ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Thành lập ngày

: 15/03/2008 theo giấy CNðKKD số 5203000095.

ðại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Văn Hung – Giám ñốc.
Ngành nghề kinh doanh :
o

San lấp mặt bằng.

o

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

o

Khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng,

o

Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống, giải khát;

o

Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản ñã qua chế biến.

Tình hình góp vốn:
Vốn ñiều lệ (VND)

Số vốn ñã góp của IDI (VND)

150.000.000.000

60.000.000.000

Tỷ lệ (%)
40

Sơ nét về tình hình hoạt ñộng:
o

Trisedco ñược IDI góp vốn thành lập ñể ñầu tư nhà máy chế biến phụ phẩm
cá Tra thành các sản phẩm có giá trị như bột cá, mỡ cá, ....

o

Theo quy ñịnh, IDI chiếm 40% vốn ñiều lệ của ñơn vị này. Tính ñến ngày
30/11/2009, IDI ñã góp ñủ số vốn vào Trisedco.

o

Hiện tại, nhà máy của Trisedco – ñặt tại Cụm công nghiệp Vàm Cống ñang
trong giai ñoạn hoàn thiện xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị ñã ñược nhập
khẩu, chuẩn bị lắp ñặt và vận hành dự kiến vào ñầu quý 2 năm 2010.

o

Khi nhà máy chế biến phụ phẩm của Trisedco chính thức vận hành và ñi
vào hoạt ñộng sẽ góp phần mang lại doanh thu và lợi nhuận cho IDI.
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