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DANH MỤC VIẾT TẮT MỤC LỤC

BCH Ban chấp hành

BHXH Bảo hiểm xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp

BKS Ban Kiểm soát

Bộ NN & PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CBCNV Cán bộ công nhân viên

Công ty Công ty Cổ phần Nafoods Group

CP cổ phần

HĐQT Hội đồng quản trị

HĐTV Hội đồng thành viên

IQF Cấp đông nhanh từng cá thể (Individual Quick Frozen)

NC & PT Nghiên cứu và Phát triển

PTKD Phát triển Kinh doanh

SXKD Sản xuất kinh doanh

TCKT Tài chính kế toán

TGĐ Tổng Giám đốc

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Các chỉ tiêu tài chính nổi bật

Sự kiện và thành tích nổi bật năm 2017

10 TỔNG QUAN CÔNG TY
Thông tin chung
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
Giới thiệu Ban lãnh đạo
Định hướng phát triển

28 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2017
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
Tình hình tài chính
Cổ phần, cổ đông và cổ phiếu NAF

40 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá tổng quan kết quả kinh doanh 
2017
Phân tích kết quả kinh doanh năm 2017
Tình hình tài chính
Kế hoạch hoạt động năm 2018

50 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá chung về nền kinh tế và ngành 
nông nghiệp
Đánh giá mọi mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc

Kế hoạch năm 2018

56 QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Lương, thù lao của Ban lãnh đạo
Các giao dịch
Tăng cường quản trị công ty
Quan trị rủi ro

70 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mục tiêu chung
Trách nhiệm với sản phẩm
Phát triển nguồn nhân lực
Bảo vệ môi trường
Hỗ trợ phát triển cộng đồng
Phát triển kinh tế địa phương

86 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý cổ đông,
Với bề dày 23 năm kinh nghiệm trong hoạt động 
SXKD và 16 năm trải nghiệm với ngành chế biến 
nước ép trái cây xuất khẩu, các sản phẩm của 
Nafoods Group đã khẳng định được uy tín trên thị 
trường Quốc tế, như: Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Úc ... từ đó giúp Nafoods Group tận dụng 
triệt để thời cơ và quản trị tốt thách thức, kiên định 
với Tầm nhìn trở thành một tập đoàn tiên phong phát 
triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, khép kín từ sản 
xuất giống, trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ.

Luôn kiên định với Tầm nhìn cùng với Sứ mệnh cung 
cấp cho Thế giới các sản phẩm tự nhiên, an toàn, 
thân thiện môi trường, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho 
mọi người, Nafoods Group từng bước hoàn thiện 
mô hình quản trị theo hướng tinh gọn và hiệu quả, 
đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, 
tập trung đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
cốt lõi, áp dụng khoa học công nghệ vào Chuỗi giá trị 
nông nghiệp xanh, khép kín, tạo ra những sản phẩm 
thương hiệu Nafoods có lợi thế canh tranh và hoàn 

toàn tự nhiên, mang lại giá trị gia tăng cao nhằm đáp 
ứng sự mong đợi của khách hàng Quốc tế và hướng 
tới phục vụ người tiêu dùng trong nước.

Năm 2017 là năm mở đầu thực hiện mục tiêu chiến 
lược giai đoạn 5 năm 2017-2021 đã được HĐQT 
thông qua, với những nỗ lực không mệt mỏi của 
HĐQT, Ban TGĐ, toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của 
Quý cổ đông, với tôn chỉ “kiên định, tập trung và bền 
vững”, hệ thống Nafoods Group đã đạt được thành 
tựu cụ thể như sau:

• Năm đạt được cơ bản các chỉ số về doanh thu, lợi 
nhuận gộp;

• Năm thực hiện các dự án đi vào trọng tâm và chiều 
sâu của Chuỗi giá trị: Dự án nghiên cứu giống mới 
dành riêng cho bán quả tươi và giống dành cho ép 
nước xuất khẩu hiệu suất thu hồi cao hơn 20%; 

• Năm Viện giống Chanh leo sạch bệnh đi vào hoạt 
động ổn định với công suất 4 triệu cây giống/năm, 
cung cấp cho thị trường trong nước và Lào;

• Năm đưa hoạt động của Viện NC & PT Nông                  
nghiệp Nafoods và Ban PTKD và Marketing đi vào 
hoạt động thực chất và đạt được những thành tựu 
bước đầu đáng khích lệ với 1 đề tài và 1 dự án đã 
được Bộ NN & PTNT thông qua, chính thức ký hợp 
đồng và giải ngân trong năm 2018;

• Năm sản phẩm chanh leo quả tươi thương hiệu 
Nafoods đã chính thức được xuất khẩu sang thị 
trường các nước Châu Âu.

Tuy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng với 
những gì đã làm được năm 2017, Nafoods Group có 
quyền tự hào và những kết quả này chính là những 
tiền đề cho kế hoạch 2017 - 2021. 

Năm 2018 có nhiều thách thức nhưng hứa hẹn sẽ 
mở ra rất nhiều cơ hội mới cho hệ thống Nafoods 
Group, với tinh thần “vững mái chèo - căng buồm 
lớn”, HĐQT sát cánh cùng Ban TGĐ xây dựng Mục 
tiêu chiến lược và Kế hoạch hành động cho năm 
2018 với các nội dung chính sau:

• Cơ cấu, đảm bảo dòng tiền cho toàn hệ thống 
và đưa “Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất 
khẩu” tại Long An chính thức đi vào hoạt động vào 
tháng 4 năm 2018; vận hành hiệu quả Nhà máy Nghệ 
An và Nhà máy Long An, đảm bảo đạt và vượt kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận đã công bố.

• Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, hiệu 
quả;

• Tái cấu trúc mô hình quản trị hệ thống Nafoods 
Group theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu 
quả; 

• Tuyển chọn, xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt 
phù hợp, đặc biệt là đội ngũ quản lý cao cấp và nhân 
sự kế cận;

• Trình HĐQT các báo cáo nghiên cứu khả thi và 
thực hiện các dự án áp dụng công nghệ cao, công 
nghệ 4.0 trong nhân giống, trồng trọt và đặc biệt là 
chế biến nhằm gia tăng giá trị trong Chuỗi giá trị;

•  Có 2 cây giống chanh leo mới mang thương hiệu 
Nafoods vào cuối năm 2018.

HĐQT tin tưởng rằng với Mục tiêu kinh doanh đã 
được thông qua và Kế hoạch hành động chi tiết 
từng tháng đã được Ban TGĐ giao đến tận Công 
ty, phòng ban và cá nhân, cùng với tinh thần quyết 
tâm cao của Ban TGĐ và đội ngũ CBCNV và sự hỗ 
trợ quý báu từ Quý cổ đông, Nafoods Group sẽ vượt 

qua những thách thức, tận dụng các cơ hội để hoàn 
thành mục tiêu 2018, đưa con tàu Nafoods Group 
vững vàng ra biển lớn.

Mỗi một thành viên của Nafoods Group đang ngày 
đêm nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, cầu thị, 
làm việc có hiệu quả vì chung một khát vọng chinh 
phục chuỗi giá trị Nông nghiệp xanh và bền vững. Tôi 
luôn trân trọng và cảm kích tinh thần này. Sự nhiệt 
tâm, cống hiến và đồng hành đó luôn là niềm cổ vũ 
để quyết tâm đưa Nafoods Group phát triển chuyên 
nghiệp, bền vững, đồng hành cùng Đất nước góp 
phần làm thay đổi và đưa nền Nông nghiệp Việt Nam 
cất cánh vươn xa.

Tôi xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng và gắn bó cuả 
Quý vị cổ đông! Với cơ hội từ dự báo sự tăng trưởng 
của nền kinh tế nước nhà, với nền tảng và tiền đề từ 
năm 2017 của Nafoods Group, cùng với hệ thống 
quản trị ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp, Hội 
đồng Quản trị, Ban TGĐ và toàn thể CBCNV quyết 
tâm hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu năm 2018 
đã đặt ra.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Mạnh Hùng

519 tỷ đồng
Doanh thu thuần tăng trưởng 13%

65 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 9%

Bước sang năm 2018, Tôi tin tưởng chắc chắn rằng: khi 
Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An 
hoàn thiện và đi vào hoạt động thì doanh thu và lợi nhuận 
của Nafoods Group sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.

“
”
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT

Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017

Kết quả hoạt động kinh doanh       

Doanh thu Tỷ đồng 147.52 298.59 533.50 462.72 529.94

Doanh thu thuần Tỷ đồng 147.30 292.00 530.73 460.51 519.36

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 135.54 257.82 419.37 334.58 366.47

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 11.76 34.18 111.36 125.92 152.89

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng 1.43 5.56 -2.21 -3.13 -9.12

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 11.89 19.90 39.73 53.55 64.23

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1.30 19.84 69.40 69.13 78.15

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ đồng 0.11 -0.14 -0.22 -1.82 0.57

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.42 19.69 69.18 67.31 78.72

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1.42 18.60 65.44 59.96 65.48

Bảng cân đối kế toán       

Tổng tài sản Tỷ đồng 82.98 175.25 551.37 621.80 871.79

Vốn điều lệ Tỷ đồng 40.00 104.00 300.00 300.00 300.00

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 34.39 116.99 400.96 426.53 480.19

Nợ phải trả Tỷ đồng 48.59 58.27 150.42 195.27 391.60

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu       

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 4.13% 15.90% 16.32% 14.06% 13.64%

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 1.71% 10.61% 11.87% 9.64% 7.51%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) VNĐ 452 4,499 1,751      1,613      1,836 
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CÁC SỰ KIỆN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2017

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5
Ngày 9/1/2017, Ông Nguyễn Trung 
Kiên – Phó TGĐ Kinh doanh đại diện 
cho Nafoods Group tham gia chương 
trình ‘Tết vì người nghèo – Đinh Dậu 
2017’ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An 
phối hợp tổ chức;

Tháng 5/2017, HĐQT đã có 3 ngày 
làm việc tại Sầm Sơn – Thanh Hóa và 
đã phê duyệt chiến lược 5 năm của 
Nafoods Group làm kim chỉ nam cho 
các hoạt động của Nafoods trong 
thời gian tới.

Chiều 5/6/2017, Nafoods Group đã 
tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt 
Nam với sự tham dự của 1.600 đại 
biểu, doanh nghiệp, trong đó có 200 
đại biểu doanh nghiệp Việt Nam tại 
Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của 
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân 
Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe.

Từ ngày 16 – 19/05/2017, Công ty cổ phần Nafoods 
Group đã cử đại diện bán hàng tham gia Triển lãm 
Thực phẩm Seoul Food 2017 do Cơ quan Xúc tiến 
Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) chủ trì 
được tổ chức hàng năm tại Trung tâm Triển lãm 
Quốc tế Hàn Quốc. Đây là một trong những Triển 
lãm chuyên ngành thực phẩm nổi tiếng hàng đầu 
của Châu Á.

Ngày 8/3/2017, Lãnh đạo Nafoods 
tham dự cùng đoàn đại biểu cấp cao 
tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc 
Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm 
trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị 
cấp cao lần thứ 20 của 9 tỉnh 3 nước 
Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Ngày 27/4/2017, Nafoods 
Group tổ chức lễ trao 
Chứng nhận đại lý cấp I – 
Bán cây giống

Tháng 10 năm 2017, 
Nafoods Group tham 
gia hội chợ thực phẩm 
và đồ uống quốc tế 
ANUGA lớn nhất thế 
giới tại Đức.

Sáng ngày 28/4/2017, tại 
Thành phố Vinh, Nghệ An, 
Công ty Cổ phần Nafoods 
Group đã tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 
năm 2017

Tháng 12 năm 2017, Sản phẩm quả chanh 
leo tươi của Nafoods Group đã chính thức 
được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. 
Đây là một tin vui đáng được quan tâm 
đối với người dân trồng chanh leo tại Mộc 
Châu Sơn La, các tỉnh Tây Bắc nói riêng 
và cả nước nói chung. Đặc biệt còn là 
dấu mốc quan trọng trong chiến lược kinh 
doanh 2017 – 2021 của Nafoods Group.

Chiều ngày 27/2/2017 tại Vinh, Công ty Cổ phần 
Nafoods Miền Nam (thuộc hệ thống Nafoods Group) 
và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi 
nhánh Nghệ An (Vietcombank Nghệ An) tổ chức Lễ 
ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ “Dự án xây dựng 
Nhà máy Chế biến Hoa quả Xuất khẩu tại Long An”.

Nafoods Group là “1 trong 100 Doanh nghiệp phát 
triển bền vững” do Phòng Thương mại và Công    
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng doanh nghiệp vì 
sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) bình chọn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, TGĐ của Nafoods Group vinh dự nhận danh hiệu 
“Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ” lần thứ 6 do 
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức

Anh Lê Doãn Lệ (Nhân viên Công ty Cổ phần Nafoods 
Group) được Trung ương Đoàn vinh danh là 1 trong 
60 “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”. 

Anh Hồ Đình Long (Nhân viên Công ty Cổ phần 
Nafoods Group) được Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Nghệ An trao tặng giải thưởng “Sáng tạo khoa 
học công nghệ”



1110

Báo cáo thường niên 2017 Vững mái chèo - Căng buồm lớn

TỔNG QUAN 
CÔNG TY

• Thông tin chung
• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
• Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
• Giới thiệu ban lãnh đạo
• Định hướng phát triển
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Tầm nhìn
Là tập đoàn tiên phong phát triển Chuỗi giá trị 
nông nghiệp xanh và bền vững

Giá trị văn hóa

Sứ mệnh
Cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông        
nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống 
tốt đẹp cho mọi người

THÔNG TIN CHUNG

Chuyên nghiệp

Cam kết

Trung thành

Chất lượng

Sáng tạo

Hiệu quả

Bền vững

Học hỏi và chia sẻ

Khát vọng

Chúng tôi phải tuân thủ kỷ luật, tuân thủ các quy trình, chỉn 
chu từ việc nhỏ nhất đến lớn nhất một cách hoàn mỹ, đảm 
bảo sự nhất quán, hiệu quả  nhằm đem lại sự hài lòng cho 
nhân viên, khách hàng, cổ đông và mọi người.

Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi thành công, 
cam kết luôn luôn gắn bó với Tầm nhìn, Sứ mệnh và giá 
trị văn hóa của Nafoods Group, với đội ngũ và khách hàng 
của Nafoods Group.

Chúng tôi trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ 
trọn những tình cảm gắn bó, những điều đã cam kết với 
sự chính trực và trách nhiệm. Chúng tôi luôn Trung thành 
với Tầm nhìn, sứ mệnh, Văn hóa của Nafoods Group, với 
đội ngũ Nafoods Group hiện tại và tương lai, với khách 
hàng, cổ đông và bà con Nông dân.

Chúng tôi luôn kiên định phát triển Công ty theo chuỗi giá 
trị nông nghiệp xanh bền vững từ khâu sản xuất cây giống, 
trồng nguyên liệu, sản xuất chế biến và bán hàng. Từ đó 
đem đến cuộc sống hạnh phúc, cân bằng và giá trị gia tăng 
cho cổ đông, người lao động, bà con nông dân.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm theo đúng tiêu 
chuẩn có chất lượng tốt nhất, luôn luôn chủ động nghiên 
cứu và đưa ra những cải tiến sản phẩm cho khách hàng, 
và cùng khách hàng phát triển sản phẩm mới tăng giá trị 
gia tăng cho khách hàng. Chúng tôi chịu trách nhiệm cao 
nhất đối với chất lượng sản phẩm trong thời hạn sử dụng 
cam kết.

Chúng tôi luôn tư duy sáng tạo và phát triển không ngừng 
nhằm tìm tòi và học hỏi để tìm ra ý tưởng mới, sản phẩm 
mới, cách giải quyết tốt nhất để đạt được hiệu quả tốt 
nhất cho doanh nghiệp.

Chúng tôi làm việc với niềm đam mê với chuỗi giá trị nông 
nghiệp xanh, bền vững của Nafoods Group; khát vọng 
khẳng định mình và góp phần xây dựng một Nafoods 
Group trường tồn và phát triển.

Chúng tôi kiến tạo nét văn hóa học tập hiệu quả bằng sự 
chia sẻ kiến thức trong nội bộ. Với tinh thần sẵn sàng chia 
sẻ và sẵn sàng học hỏi, cả người cho và người nhận đều 
được nâng cao kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn. 
Chúng tôi nhận ra rằng, chỉ cần nhiệt huyết, tinh thần sẵn 
sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và truyền cảm hứng 
cho người khác, thì bất kỳ ai cũng đều có cơ hội trở thành 
giảng viên nội bộ; Và, chỉ cần sẵn sàng học hỏi, biết lắng 
nghe, có tinh thần xây dựng và tính cầu thị thì môi trường 
làm việc nội bộ là giảng đường học tập tốt nhất cho bất 
kỳ ai.

Chúng tôi làm việc với 100% năng lực của mình để hoàn 
thành xuất sắc công việc, đem đến kết quả tốt nhất cho 
Phòng ban và Công ty, đồng thời sử dụng thời gian và các 
công cụ một cách ưu việt nhất để đạt được mục tiêu đề ra. 

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Nafoods Group

Tên tiếng Anh NAFOODS GROUP JOINT STOCK  
COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp Số 2900326375

Ngày thành lập 26/08/1995

Vốn điều lệ 300,000,000,000 VNĐ

Số lượng cổ phiếu đã phát 
hành 30,000,000 cổ phiếu

Địa chỉ
Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, Thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại 02383 853.322

Số fax 02383 853.902

Website www.nafoods.com.vn

Mã cổ phiếu NAF
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 1995
Ngày 26/8/1995, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Thành Vinh – 
tiền thân của Công ty cổ phần 
Nafoods Group được thành lập, 
với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là 
sản xuất và phân phối nước giải 
khát.

NĂM 2009
Năm Nafoods Group mạnh mẽ 
thay đổi và tìm kiếm các cơ hội 
để ngoạn mục lội ngược dòng 
vượt qua giai đoạn khó khăn.  Đây  
cũng  là  năm  công ty  tìm  kiếm  
và  phát  triển  sản phẩm mới: 
chanh leo

NĂM 2013
Nafoods Group đầu tư thêm dây 
chuyền sản xuất sản phẩm IQF, 
đa dạng hóa các sản phẩm và mở 
rộng thị trường xuất khẩu. Đây  
cũng  là năm song song giải quyết 
bài toán khủng hoảng chung toàn 
cầu bằng những chiến lược phát 
triển rõ ràng.

NĂM 2014
Khu  vườn  ươm  giống chanh  leo  
công  nghệ  cao  do chính  công  
ty  đầu  tư  chính thức  đi  vào  
hoạt  động,  cung ứng  giống  cho  
vùng  nguyên liệu công ty sở hữu 
và các vùng liên  kết,  trọn  vẹn  
chuỗi  giá  trị khép kín.

NĂM 2016
Hoàn thành dự án Viện giống 
Nafoods, khởi công dự án xây 
dựng Tổ hợp sản xuất và chế biến 
hoa quả xuất khẩu tại Long An.

Nafoods Group vinh dự là 1 trong 
100 doanh nghiệp được lựa chọn 
là doanh nghiệp phát triển bền 
vững Việt Nam

NĂM 2017
Công suất viện giống đạt 4 
triệu cây giống/năm. Các dự án 
mới của Nafoods Group tại Tây 
Nguyên, Tây Bắc cùng với việc Tổ 
hợp sản xuất và chế biến hoa quả 
xuất khẩu tại Long An sẽ đi vào 
hoạt động vào tháng 4 năm 2018 
sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới cho 
Nafoods Group

NĂM 2015
Nafoods Group đứng trước một 
vận hôi lớn.  Năm  2015  được  
đánh  giá  là  năm đầy  tiềm  năng  
và  cơ  hội  cho  Nafoods Group 
với mục tiêu đã đạt được đó là 
niêm yết thành  công  và  giao  dịch  
chính  thức  cổ phiếu NAF trên 
sàn HOSE; năm ra quân mở rộng 
thị trường không chỉ thị trường 
xuất khẩu truyền thống mà còn 
phát triển thị trường nội địa với 
sản phẩm tiêu dùng Juice Smile 
mang thương hiệu Nafoods.

NĂM 2010
Năm  đánh  dấu  bước nhảy  vọt  
về  doanh  thu xuất  khẩu  của  
Nafoods Group,  từng  bước  đưa 
công ty ra khỏi khó khăn với  sản  
phẩm  chủ  đạo: chanh leo.

NĂM 2011
Ngoài sản phẩm chủ lực là chanh 
leo, sản phẩm Gấc cũng được 
đầu tư và phát triển vùng nguyên 
liệu với hơn 100 ha diện tích đất 
công ty sở hữu, cung ứng nguyên 
liệu đầu vào cho hoạt động sản 
xuất.

NĂM 2000
Nghiên cứu Dự án Xây dựng Nhà 
máy chuyên sản xuất chế biến và 
xuất khẩu các sản phẩm rau quả.

NĂM 2003
Nhà máy sản xuất chế biến rau 
quả chính  thức  được  khánh 
thành và đi vào hoạt động sau 
1  năm  xây  dựng  ở  xã Quỳnh 
Châu,  huyện  Quỳnh  Lưu,  tỉnh 
Nghệ An. Hệ thống dây chuyền 
máy  móc  đạt  chuẩn  Châu  Âu 
với dây chuyền sản xuất nước ép 
trái cây.

NĂM 2007
Sau  hơn  4  năm  vận  hành  nhà 
máy và trung thành với sản xuất 
và xuất khẩu sản phẩm chủ lực: 
nước dứa cô đặc; công ty rơi vào 
tình  trạng  khó  khăn  với  những 
cạnh  tranh  khốc  liệt  trên  thị 
trường xuất khẩu.

NĂM 1996
Các sản phẩm mang thương hiệu  
nước  giải khát  Festi  của  Công  
ty TNHH  Thành  Vinh  được đông  
đảo  khách  hàng biết  đến  và  
phân  phối rộng rãi trên thị trường.

NĂM 1998
Những khó khăn bắt đầu thách 
thức doanh nghiệp trước làn sóng 
tấn công  thị  trường  hàng tiêu  
dùng  nội  địa  của  các thương 
hiệu nước giải khát lớn trên thế 
giới như CocaCola, Pepsi,…

GIAI ĐOẠN 1995 - 1998

GIAI ĐOẠN 2000 - 2007

GIAI ĐOẠN 2009 - 2011

GIAI ĐOẠN 2013 - 2014

NĂM 2015

GIAI ĐOẠN 2016 - 2017
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh chính
Sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các loại sản phẩm nước ép hoa quả, sản phẩm rau củ quả đông lạnh, trái 
cây tươi và kinh doanh giống cây trồng.

Các sản phẩm chính

Nước ép chanh leo

Sản phẩm chanh leo, cụ thể là nước ép chanh leo 
ngày càng được ưa chuộng không những tại các 
nước tiêu thụ truyền thống như Châu Âu, Mỹ mà còn 
phát triển mạnh ở các nước Châu Á và Trung Đông. 
Nafoods Group từ lâu đã xác định nước ép Chanh 
leo là dòng sản phẩm chủ đạo số 1 của mình bao 
gồm các loại:

• Nước ép Chanh leo cô đặc – đây là sản phẩm có tỷ 
trong Doanh thu cao nhất hiện nay;

• Nước ép Chanh leo puree –  Nafoods Group sẽ đẩy 
mạnh sản lượng và doanh thu khi Tổ hợp sản xuất 
và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào 
hoạt động;

• Bên cạnh đó, sản phẩm dịch chanh leo có hạt – 
đang có xu hướng tăng mạnh tại các nước Trung 
Đông và Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc

Nước ép Gấc puree

Quả Gấc Việt Nam được xếp vào loại siêu trái cây 
với các đặc tính đặc biệt như chứa hàm lượng 
beta-caroten cao gấp đôi cà rốt và hàm lượng Ly-
copen cao gấp 70 lần cà chua. Nafoods Group đã 
sớm nắm bắt những lợi thế đặc biệt này của quả 
Gấc Việt Nam và đã đầu tư phát triển Gấc trở thành 
sản phẩm chiến lược của công ty. Hiện tại Nafoods 
Group đang là đơn vị xuất khẩu sản phẩm nước ép 
Gấc puree lớn nhất vào thị trường Mỹ.

Rau củ quả đông lạnh IQF 

Bao gồm các loại rau, củ, quả chế biến cấp đông 
nhanh như: Chuối IQF, Thanh long đỏ IQF, Dừa IQF, 
Xoài IQF, Dứa IQF, Chanh leo IQF, Cà rốt IQF, Gừng 
IQF,… Vì tính chất đặc thù của sản phẩm, Nafoods 
Group đã xác định chiến lược đẩy mạnh sản lượng 
và doanh thu dòng sản phẩm này khi Tổ hợp sản 
xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi 
vào hoạt động, cụ thể là các sản phẩm Xoài IQF, 
Thanh long đỏ IQF, Dừa IQF, Dứa IQF

Trái cây tươi

Tháng 12 năm 2017, sản phẩm quả chanh leo tươi 
của Nafoods Group đã chính thức được xuất khẩu 
sang thị trường Châu Âu. Sự kiện này đánh dấu một 
bước tiến quan trọng trong chiến lược kinh doanh 
2017 – 2021 của Nafoods Group.

Ngoài ra, Nafoods Group cũng đang tiến hành những 
bước đi đầu tiên để xuất khẩu chanh leo quả tươi 
sang thị trường Trung Quốc, thanh long quả tươi, 
xoài quả tươi, v.v…Năm 2018 sẽ là một năm đầy 
hứa hẹn đối với mặt hàng trái cây tươi của Nafoods 
Group.

Cây giống chanh leo

Sản phẩm cây giống Chanh leo Đài nông 1 được 
Nafoods Group sản xuất và giới thiệu ra thị trường 
từ năm 2015, sự ra đời của sản phẩm này tạo 
nên vòng tròn khép kín của một chuỗi giá trị nông          
nghiệp dọc ở Nafoods Group. Hơn thế, sản phẩm 
này không những mang lại cho Nafoods Group 
một cơ cấu doanh thu đáng kể mà quan trọng hơn 
sẽ làm cầu nối là phương tiện để Nafoods Group 
kiểm soát và quản trị tốt vùng nguyên liệu đảm bảo 
nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất ổn định. Bởi 
vậy Nafoods Group xác định Cây giống chanh leo sẽ 
là sản phẩm quan trọng góp phần tạo nên sự khác 
biệt và phát triển bền vững của Nafoods Group.

Sản phẩm Cây giống chanh leo Đài nông 1 của 
Nafoods Group là sản phẩm của Viện giống Nafoods, 
được sản xuất trong Hệ thống nhà kính hiện đại với 
một quy trình khép kín, nghiêm ngặt kiểm soát tốt 
virus, với quy mô 5 ha, công suất 4 triệu cây/năm.

Hiện nay, Viện giống Nafoods đang phối hợp với các 
chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và Đài Loan để 
nghiên cứu các loại cây giống chanh leo mới phù 
hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực 
miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, quả to hơn và 
có độ axit cao hơn so với loại giống hiện tại. Dự kiến 
Nafoods Group sẽ cung cấp giống chanh leo mới ra 
thị trường vào cuối năm 2018.
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Địa bàn hoạt động
Vùng nguyên liệu của Nafoods Group trải dài từ Tây Bắc, các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên và khu 
vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với các nhà máy  trong hệ thống Nafoods: Nhà máy đầu tiên tại Nghệ An, 
Nhà máy thứ 2 đang khởi công tại Mộc Châu, Sơn La dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9/2018 và 
Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào hoạt động vào tháng 4/2018, hệ thống 
Nafoods Group sẽ hợp tác làm việc với bà con nông dân, các hợp tác xã và các đối tác ở cả ba khu vực Bắc, 
Trung, Nam và một số đối tác lớn tại Lào.

Thị trường
Nafoods Group cũng đã chinh phục được những 
thị trường khó tính từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Đông và Úc. Hiện nay, các sản phẩm 
của Nafoods Group đang xuất khẩu sang hơn 60 
quốc gia trên thế giới, bao gồm:

• Châu Âu: Hà Lan, Thuỵ Sỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Thuỵ Điển, Bỉ, Đan 
Mạch, Ý, Belarus, Nga, Lithuania, Latvia, Slovakia, 
Serbia, Croatia, Áo.

• Châu Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Puerto Rico, Jamaica, 
Brazil, Mexico, Nicaragua, Bolivia, Dominica.

• Châu Úc: Úc, New Zealand. 

• Châu Á: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Singa-
pore, Kazakhstan, Pakistan, Phillippines.

• Châu Phi: Nam Phi, Angeria, Senegal, Kenya, Nige-
ria, Camaroon, Ghana, Uganda.

• Trung Đông: Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Ku-
wait, Liban, Palestine, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, 
Sudan, Syria, Các Tiểu Vương quốc ẢRập Thống 
nhất, Yemen, Bahrain

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị công ty
Công ty hoạt động theo mô hình quản trị bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và Ban Tổng giám đốc

Sơ đồ tổ chức

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Công ty con và công ty liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANH LEO NAFOODS

Địa chỉ: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán 
Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt và sản xuất 
giống cây trồng

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LA GIANG

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức 
Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt, chăn nuôi 
hỗn hợp

Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN GẤC TÂN THẮNG

Địa chỉ: Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt chăn nuôi 
hỗn hợp, chi tiết: Trồng Gấc sản phẩm nước ép hoa 
quả và sản phẩm rau củ quả đông lạnh

Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: 834 Lê Duẩn, Xã Chứ Á, Thành phố Pleiku, 
Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất giống cây 
trồng, Hoạt động dịch vụ trồng trọt.sản phẩm nước 
ép hoa quả và sản phẩm rau củ quả đông lạnh

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS TÂY BẮC

Địa chỉ: Tiểu khu 84-85 Thị trấn Nông trường Mộc 
Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng chanh leo và 
kinh doanh thương mại Chanh leo quảsản phẩm 
nước ép hoa quả và sản phẩm rau củ quả đông lạnh

Vốn điều lệ: 4 tỷ đồng

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC  TẾ NAFOODS

Địa chỉ: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán 
Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh 
và xuất khẩu các loại sản phẩm nước ép hoa quả và 
rau củ quả đông lạnh; kinh doanh giống cây trồng

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU QUẾ PHONG

Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Quế 
Phong, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây gia vị, cây 
dược liệu hoa quả và rau củ quả đông lạnh; kinh 
doanh giống cây trồng

Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LMC

Địa chỉ: Số 162A Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh thương 
mại đồ uống, thực phẩm

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TÂN THẮNG

Địa chỉ: Xóm Bắc Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi khác, chi 
tiết: chăn nuôi bò sữa và các gia súc khác

Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM

Địa chỉ: Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện 
Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất chế biến 
các loại sản phẩm nước ép hoa quả và sản phẩm 
rau củ quả đông lạnh

Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS PLEIKU

Địa chỉ: Số 49 Hùng Vương, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng chanh leo và 
kinh doanh thương mại Chanh leo quả và sản phẩm 
rau củ quả đông

Vốn điều lệ: 7 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NGHỆ AN

Địa chỉ: Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu , tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất nước ép 
hoa quả, rau củ quả IQF.và sản phẩm rau củ quả 
đông

Vốn điều lệ: 62 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group

Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group

Tỷ lệ sở hữu của Nafoods GroupTỷ lệ sở hữu của Nafoods Group Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group

Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group

Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group

Tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group

75,43% 30,00%

65,00% 40,00%

35,00%100% 30,00%

65,00% 5,00%

95,00% 35,00%

5,00%

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Làm CEO khi tuổi đời còn rất trẻ, Ông là người 
đứng đầu, sáng lập và dẫn dắt Nafoods Group 
từ ngày đầu thành lập cho đến nay. Ông luôn là 
gương mặt tiêu biểu đảm nhiệm vai trò chủ chốt 
trong các hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ 
Nghệ An với vị trí chủ tịch trong 12 năm liền và 
là Ủy viên BCH Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam 
trong nhiều khóa. Trong suốt thời gian 23 năm 
chèo lái con thuyền “Nafoods Group”, Ông đã 
vinh dự dành được nhiều giải thưởng, dự án 
và đề tài nghiên cứu. Với niềm đam mê, khát 
vọng và hoài bão góp phần làm thay đổi diện 
mạo nên Nông nghiệp Việt Nam, trong vai trò 
“thuyền trưởng” của Nafoods Group, Ông đã 
định hướng, lãnh đạo và xác định kim chỉ nam 
hành động cho toàn hệ thống hoạt động theo 
chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, đưa thương 
hiệu Nafoods khẳng định vị thế trên thị trường 
quốc tế.

Năm sinh: 1968

Quá trình công tác

• Từ 1996 đến 1997: Giám đốc Nhà máy nước 
giải khát Festi

• Từ 1998 đến 2008: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám 
đốc Công ty TNHH Thành Vinh

• Từ 2000 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 
phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 
phần ChoaViet (tiền thân của Công ty cổ phần 
Nafoods Group)

• Từ 2013 đến nay: Chủ tịch HĐQTCông ty Cổ 
phần Chanh leo Nafoods

• Từ 2014 đến nay:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc Công ty Công ty CP Nafoods Group 

• Từ 2015 đến nay: Chủ tịch công ty TNHH MTV 
Quốc Tế Nafoods, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám 
đốc điều hành Công ty Cổ phần Nafoods Miền 
Nam.

• Từ 2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 
phần Nafoods Pleiku và Thành viên HĐQT Công 
ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc.

Ông Lê Văn Minh

Thành viên Hội đồng quản trị
Trách nhiệm và đam mê với nền Nông nghiệp 
Việt Nam, chính vì vậy suốt cả sự nghiệp của 
mình Ông đã gắn bó và trải qua nhiều chức vụ 
khác nhau ở các Bộ Ngành. Ông luôn dõi theo 
và trân trọng mô hình Chuỗi giá trị nông nghiệp 
khép kín của Nafoods Group, khi về nghỉ hưu 
Ông đã được tín nhiệm đề cử là thành viên 
HĐQT độc lập của Nafoods Group – một doanh 
nghiệp SXKD trong lĩnh vực Nông nghiệp ngay 
chính trên quê hương Nghệ An của Ông. Với sự 
am hiểu sâu rộng về ngành, Ông luôn luôn thể 
hiện vai trò độc lập để phản biện cũng như có 
những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, thẳng 
thắn và trách nhiệm vào chiến lược, mục tiêu và 
kế hoạch của Nafoods Group. Ông là người đã 
có công giới thiệu và kết nối Nafoods Group với 
các Viện Nghiên cứu khoa học Nông nghiệp và 
các Chuyên gia, các Nhà khoa học.

Năm sinh: 1948

Quá trình công tác

• Từ 1972 đến 1988: Nhân viên Vụ Khoa học – 
Kỹ thuật

• Từ 1989 đến 1994: Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác 
Quốc tế - Bộ Thuỷ lợi

• Từ 1994 đến 10/1994: Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
Quốc tế - Bộ Thuỷ lợi

• Từ 10/1994 đến 10/1996: Tổng thư ký Uỷ ban 
Sông Mê kông Việt Nam

• Từ 1996 đến 2010: Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
Quốc tế - Bộ Nông nghiệp & phát triển nông 
thôn

• Từ 2010 đến 2012: Chủ tịch Mạng lưới nước 
Đông Nam Á

• Từ 2012 đến nay: Chủ tịch Mạng lưới nước 
Việt Nam

• Từ 2015 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty 
Cổ phần Nafoods Group

Ông Nguyễn Văn Bộ

Thành viên Hội đồng quản trị
Là người suốt sự nghiệp của mình tâm huyết và 
gắn bó với sự phát triển của Khoa học Nông ng-
hiệp nước nhà. Ông biết đến Nafoods Group khi 
đang đương nhiệm chức Giám đốc Viện Khoa 
học Nông Nghiệp Việt Nam – Viện nghiên cứu 
khoa học Nông nghiệp lớn nhất Viện Nam. Ông 
đánh giá cao và rất tâm đắc với bản lĩnh và sự 
mạnh dạn của Nafoods Group khi gắn sứ mệnh 
của mình với một Chuỗi giá trị nông nghiêp khép 
kín nhiều cơ hội nhưng không ít những thách 
thức. Năm 2014, Ông là người đã giới thiệu 
Nafoods Group với các Giáo sư đầu ngành về 
khoa học Nông nghiệp của Đài Loan làm tiền đề 
cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Nafoods Group và 
Đại học Quốc gia Chung Hsing - Đài Loan hiện 
nay. Sau khi nghỉ hưu, Ông đã được tín nhiệm 
đề cử là thành viên HĐQT độc lập của Nafoods 
Group.

Năm sinh: 1954

Quá trình công tác

• Từ năm 1995 đến năm 1999: Viện trưởng Viện 
Thổ nhưỡng Nông hóa

• Từ năm 1999 đến 2005: Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công Nghệ, Bộ Nông Nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

• Từ 2005 đến 2014: Giám đốc Viện Khoa học 
Nông Nghiệp Việt Nam

• Từ 2014 đến nay: Chủ tịch Hội đồng nghiên 
cứu và đào tạo, Viện Khoa học Nông Nghiệp 
Việt Nam

• Từ ngày 23/04/2016 đến nay: Thành viên 
HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group

Ông Johan De Geer

Thành viên Hội đồng quản trị
Là một công dân Thụy Điển, Ông De Geer có 14 
năm kinh nghiệm quản lý điều hành tại các thị 
trường mới nổi.

Ông De Geer tốt nghiệp Thạc sỹ về Marketing 
và Tài chính của Trường Kinh tế Stockholm, và 
một bằng phụ về Kinh doanh quốc tế từ Đại 
học St Petersburg. Ông cũng được đào tạo về 
chiến lược và lãnh đạo trong vai trò là một sĩ 
quan trong lực lượng bộ binh của Thụy Điển sau 
khi tốt nghiệp với bằng khen từ trường Nordic 
Combat.

Kể từ khi làm Giám đốc Marketing tại nhà sản 
xuất thực phẩm có gắn nhãn tích hợp Chu-
mak - hiện nay là một trong những thương hiệu 
tiêu dùng nổi tiếng nhất của Ukraine - ông De 
Geer đã có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý 
các công ty về lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh. 
Từ năm 2007 đến năm 2009, ông De Geer đã 
làm việc với Nhóm Tư vấn Boston ở Stockholm 
với vai trò là một nhà tư vấn quản lý về các dự 
án chiến lược trong các lĩnh vực như M&A, Due 
Diligence, Phát triển Tổ chức, Quản trị hệ thống/ 
và Tăng trưởng Doanh nghiệp.

Ông De Geer cư trú tại Việt Nam từ năm 2012 
với vai trò ông là GĐ Điều hành của Oriflame 
- một trong những thương hiệu tiêu dùng nổi 
tiếng nhất với mạng lưới bán hàng bao gồm 
hàng chục nghìn nhà phân phối độc lập. Sau 
đó, ông đã cùng các cộng sự của mình sáng 
lập nên Endurance Capital, một công ty đầu 
tư hợp tác và là một trong những cổ đông lớn 
của Nafoods Group. Tháng 8 năm 2017, Ông đã 
được tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT của 
Nafoods Group.

Năm sinh: 1977

Quá trình công tác: 

• 3 năm kinh nghiệm làm Quản lý tại Oriflame 
Việt Nam

• 3 năm kinh nghiệm làm Quản lý tại Oriflame 
Latvia

• 2 năm kinh nghiệm làm Tư vấn tại The Boston 
Consulting Group, Stockholm.

• 4 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Marketing tại 
Chumak, Ukraine

Bà Phan Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Là một trong những người thuộc thế hệ Lãnh 
đạo đầu tiên của Nafoods Group. Với 22 năm 
đồng hành cùng Nafoods Group, đã có gần 21 
năm kinh nghiệm trong nhiều vai trò quản lý, Bà 
Phan Thị Minh Châu đã tham gia nhiều dự án và 
đạt được nhiều giải thưởng trong quá trình hoạt 
động, đặc biệt nắm giữ vai trò chủ chốt trong 
hệ thống với vị trí Phó Tống giám đốc phụ trách 
Tài chính kiêm Giám đốc điều hành trong nhiều 
năm. Bà là người đã có sự đóng góp rất lớn 
cùng Ban Lãnh đạo của Nafoods Group quyết 
tâm đưa phương pháp BSC và công cụ KPI 
vào áp dụng để điều hành và quản trị mục tiêu 
của doanh nghiệp từ năm 2014. Bà là một trong 
những cổ đông sáng lập của Công ty.

Năm sinh: 1972

Quá trình công tác

• Từ 1996 đến 1997: Kế toán viên Nhà máy 
nước giải khát Festi

• Từ 1998 đến 2008: Kế toán trưởng Công ty 
TNHH Thành Vinh

• Từ 2000 đến 2007: Kế toán trưởng Công ty cổ 
phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2008 đến nay: Giám đốc Tài chính kiêm Kế 
toán trưởng Công ty CPTP Nghệ An

• Từ 2009 đến 2015: Giám đốc điều hành Công 
ty Cổ phần ChoaViet (nay là Công ty Cổ phần 
Nafoods Group)

• Từ 2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tài 
chính Công ty Cổ phần Nafoods Group.

• Từ 2016 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công 
ty CP Nafoods Tây Bắc và Công ty CP Nafoods 
Pleiku

Ông Nguyễn Tiến Chinh

Thành viên Hội đồng quản trị
Ông là một trong những người thuộc thế hệ 
Lãnh đạo đầu tiên của Nafoods Group từ ngày 
đầu thành lập cho đến nay. Với sự thông thạo 
và am hiểu sâu về hoạt động sản xuất chế biến 
nông sản, Ông đã nắm lòng mắt xích “sản xuất 
chế biến” – một khâu rất quan trọng trong chuỗi 
giá trị của Nafoods Group. Với chiều dài 22 năm 
gắn bó, Ông trải qua nhiều vai trò quản lý và 
hiện nay đang đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám 
đốc phụ trách Sản xuất chế biến của Nafoods 
Group. Ông là người đã có sự đóng góp rất 
lớn cùng Ban Lãnh đạo quyết tâm để mắt xích 
sản xuất chế biến của Nafoods Group đạt các 
chứng chỉ khắt khe nhất, như: AIJN, Halal, Ko-
sher, BRC, ISO 22000:2005, nhờ đó sản phẩm 
của Nafoods Group đã đáp ứng được các đòi 
hỏi của thị trường khó tính nhất trên thế giới. 
Hiện nay, Ông còn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 
Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu.

Năm sinh: 1958

Quá trình công tác

• Từ 1985 đến 1996: Quản đốc phân xưởng Nhà 
máy phân đạm Hà Bắc

• Từ 1996 đến 1997:  Phó Giám đốc Nhà máy 
nước giải khát Festi

• Từ 1998 đến 2008: Phó Giám đốc Công ty 
TNHH Thành Vinh

• Từ 2000 đến 2002: Trưởng Ban quản lý Dự 
án Nhà máy chế biến nước ép rau quả cô đặc 
10 tấn NL/h thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm 
Nghệ An 

• Từ 2003 đến nay:  Giám đốc sản xuất Công ty 
cổ phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách sản xuất chế biến Công ty cổ phần 
Nafoods Group

• Từ 2015 đến nay: Giám đốc điều hành công ty 
CP Thực phẩm Nghệ An
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Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trung Kiên

Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Kinh doanh

Là thành viên Ban Lãnh đạo trẻ tuổi nhất của 
Nafoods Group – với chức danh Phó Tổng giám 
đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc điều 
hành Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods, Ông 
tốt nghiệp đại học Ngoại thương Hà Nội năm 
2006, với hoài bão đưa sản phẩm nông nghiệp 
Việt Nam chinh phục các thị trường khó tính 
nhất thế giới, Ông gia nhập Nafoods Group từ 
năm 2011 - những ngày công ty đứng trước cả 
vận hội và thách thức. Bằng sức trẻ, tâm huyết 
và niềm đam mê, Ông đã mang lại những dấu 
ấn trong hoạt động kinh doanh của công ty, là 
người đã có sự đóng góp rất lớn cùng Ban Lãnh 
đạo đưa sản phẩm của Nafoods Group đến với 
nhiều thị trường thế giới ngày một nhiều hơn, 
đặc biệt là các thị trường khó tính.

Năm sinh: 1984

Quá trình công tác

• Từ 2011 đến 2013:  Trưởng phòng Kinh doanh 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2014 - T3/2018:  Phó Tổng Giám đốc Kinh 
doanh Công ty Cổ phần Nafoods Group

• Từ 2016 - T3/2018:  Giám đốc điều hành Công 
ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods

Ông Phạm Duy Thái

Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Nông nghiệp

Gắn bó và đam mê với hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội vào năm 2004, Ông đã gia 
nhập vào Nafoods Group. Với 12 năm gắn bó, 
trải qua nhiều vị trí khác nhau, Ông tâm đắc 
với những lợi thế cạnh tranh cũng như ý thức 
được những thách thức mà chuỗi giá trị nông 
nghiệp khép kín Nafoods Group đã theo đuổi, 
năm 2010 Ông được giao phó tiếp cận và phụ 
trách Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh toàn 
cầu với chuỗi giá trị cây Chanh leo của Nafoods 
Group được tổ chức Danida – Đan Mạch tài trợ 
và nhiều dự án nông nghiệp khác. Năm 2013, 
Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành 
của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods và giữ 
chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Nông ng-
hiệp từ năm 2014 đến nay.

Năm sinh: 1983

Quá trình công tác

• Từ 2006 đến 2008: Kế toán Tổng hợp Công ty 
Cổ phần Thực phẩm Nghệ An 

• Từ 2008 đến 2012: Thư ký Tài chính TGĐ Công 
ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2010 đến 2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ 
phần ChoaViet

• Từ 2013 đến nay: Giám đốc điều hành Công ty 
Cổ phần Chanh leo Nafoods

• Từ 2014 đến nay: Phó Tổng giám đốc phụ 
trách Nông nghiệp Công ty Cổ phần Nafoods 
Group.

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1978

Quá trình công tác

• Từ năm 2003 đến năm 2004: Nhân viên kế 
toán Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An

• Từ năm 2005 đến 10/2015: Trưởng phòng Tài 
Chính – Kế toán Nhà máy chế biến rau quả xuất 
khẩu – Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An

• Từ 11/2015 đến nay: Kế toán trưởng Công ty 
Cổ phần Thực Phẩm Nghệ An

• Từ 23/04/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Ông Hồ Minh Tuấn

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1968

Quá trình công tác

• Từ 2002 đến 2014: Trưởng ca sản xuất Công 
ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2014 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch vật 
tư Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An

• Từ 2015 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát 
Công ty Cổ phần Nafoods Group

Ông Hồ Quốc Công

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1981

Quá trình công tác

• Từ 2006 đến 2008: Kế toán Tổng Công ty hợp 
tác kinh tế Quân khu 4   

• Từ 2008 đến 2011:   Kế toán TH Công ty Cổ 
phần công nghiệp cao su COECCO

• Từ 2011 đến 2014:  Phó phòng TCKT Công 
ty Cổ phần công nghiệp cao su COECCO

• Từ 2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ 
phần Chanh leo Nafoods 

• Từ 23/04/2016 – nay: Thành viên Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Nafoods Group

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Đã giới thiệu tại mục Hội đồng 
quản trị

Bà Phan Thị Minh Châu

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Tài chính

Đã giới thiệu tại mục Hội đồng 
quản trị

Ông Nguyễn Tiến Chinh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách sản xuất

Đã giới thiệu tại mục Hội đồng 
quản trị

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Vị thế của Nafoods Group
Sau 23 năm hình thành và phát triển, Nafoods Group 
đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực chế biến 
các sản phẩm nước ép trái cây, rau củ quả đông 
lạnh xuất khẩu, cây giống chanh leo và trái cây tươi. 

Nhà cung cấp chanh leo cô đặc lớn nhất Châu Á

Ở Việt Nam, Nafoods Group là đơn vị tiên phong 
và dẫn đầu trong việc sản xuất nước chanh leo cô 
đặc. Hiện nay, Công ty chiếm hơn 80% sản lượng 
nước chanh leo cô đặc sản xuất tại Việt Nam với 
vùng nguyên liệu rộng hơn 6.600 ha trải dài khắp các 
vùng miền.

Trên trường quốc tế, sản phẩm chanh leo của 
Nafoods Group đã chinh phục được những thị 
trường khó tính nhất như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Úc … Hiện tại, Công ty cung cấp khoảng 

Điểm mạnh:

• Nafoods Group phát triển trên mô hình chuỗi giá trị 
nông nghiệp khép kín giúp Công ty chủ động được 
tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh 
từ bước tạo cây giống cho đến khi tiêu thụ các sản 
phẩm.

• Nafoods Group tập trung các nguồn lực để phát 
triển các sản phẩm mà Việt Nam và công ty có lợi 
thế cạnh tranh cao.

• Nafoods Group có vùng nguyên liệu rộng, trải dài 
ở nhiều vùng miền, trong đó có nhiều khu vực được 
ưu đãi về thuế.

• Dây chuyền sản xuất sản phẩm của Nafoods Group 
hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

• Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Nafoods Group 
là những người có trình độ, kinh nghiệm cũng như có 
niềm đam mê trong lĩnh vực nông nghiệp để mang 
đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

• Các sản phẩm của Nafoods Group đã khẳng định 
được chỗ đứng của mình trên trường quốc tế sau 16 
năm xuất khẩu tới 60 quốc gia trên thế giới.

Cơ hội:

• Khi hậu và thổ nhưỡng nước ta đem đến nguồn 
nông sản đa dạng phong phú cũng như có giá trị 
dinh dưỡng cao. Là một doanh nghiệp đã khẳng 
định được tên tuổi trên trường quốc tế, Nafoods 
Group có nhiều thuận lợi trong việc quảng bá những 
sản phẩm này cho bạn bè quốc tế.

• Chính phủ luôn quan tâm, chú trọng phát triển nông 
nghiệp, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như miễn 
giảm thuế, hỗ trợ nghiên cứu giống cây trồng mới, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao.

• Nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp có chi 
phí thấp, giá thành nguyên vật liệu rẻ so với giá bình 
quân trên thế giới.

Điểm yếu:

• Nguồn vốn của Công ty còn nhỏ, so với nhu cầu 
của hoạt động kinh doanh ngày càng được mở rộng 
thì chưa kịp đáp ứng, điều này cũng ảnh hưởng lớn 
đến việc mở rộng và phát triển Công ty.

Thách thức

• Sản phẩm của Nafoods Group là sản phẩm nông 
nghiệp do vậy chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. 
Nhiều giai đoạn thời tiết không thuận lợi như mưa 
đá, gió bão có thể gây khó khăn cho năng suất cây 
trồng, từ đó ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu của 
Công ty. Cây trồng còn mang tính chất mùa vụ.

• Nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ngày 
càng thu hẹp do xu hướng toàn cầu hóa. Bên cạnh 
đó, địa bàn hoạt động của Nafoods Group thường 
ở những vùng kinh tế còn khó khăn, vì vậy công tác 
thu hút nhân tài sẽ là một thách thức đối với Công ty.

• Ngành nông nghiệp nước ta nói chung còn tương 
đối manh mún, bà con nông dân canh tác chủ yếu 
theo kinh nghiệm vì vậy việc áp dụng khoa học kỹ 
thuật để tăng năng suất, giảm giá thành còn nhiều 
khó khăn.

8% sản lượng chanh leo cô đặc trên thế giới và là 
nhà cung cấp chanh leo cô đặc lớn nhất Châu Á. 

Sản phẩm từ quả chanh leo tím mà Công ty cung cấp 
với hương vị thơm ngon và giá trị dinh hưỡng cao 
hơn hẳn quả chanh leo vàng của các nước Nam Mỹ 
đã dần dần trở nên quen thuộc và được ưa chuộng 
ở hơn 60 quốc gia trên thế giới. 

Đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất thành công 
cây giống chanh leo Đài Nông 1 sạch bệnh trên 
quy mô lớn

Sở hữu Viện giống quy mô lớn với công suất 4 triệu 
cây giống/năm, Nafoods Group tự hảo là đơn vị duy 
nhất tại Việt Nam sản xuất thành công cây giống 
chanh leo Đài Nông 1 sạch bệnh trên quy mô lớn, 
cung cấp cho vùng nguyên liệu chanh leo rộng lớn 
tại Việt Nam và Lào.

SWOT

Mục tiêu và chiến lược phát triển

Mục tiêu

• Doanh thu: Dự kiến doanh thu tăng trưởng bình quân mỗi năm là 35%, đến năm 2021 doanh thu đạt 1.693 
tỷ đồng

• Lợi nhuận: Dự kiến lợi nhuận tăng trưởng bình quân mỗi năm là 22,5%, đến năm 2021 lợi nhuận đạt 155 
tỷ đồng.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2021:

Nafoods Group tiếp tục duy trì và phát triển vị thế dẫn đầu về sản phẩm đối với các sản phẩm truyền thống và 
cốt lõi là Chanh leo, đồng thời cũng đi tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới và sản phẩm có nguồn 
gốc tự nhiên, hữu cơ đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Bên cạnh đó, Nafoods Group cũng quyết tâm trở thành nhà 
cung cấp xuất sắc thông qua việc duy trì và phát triển về chiều sâu thị trường truyền thống; thiết lập và phát 
triển các thị trường mới; duy trì các sản phẩm chế biến hiệu quả như nước ép chanh leo, gấc puree, vải cô 
đặc, mãng cầu puree, chuối IQF, xoài IQF, dứa IQF… và phấn đấu mỗi năm cho ra thị trường tối thiểu 03 sản 
phẩm chế biến mới. Ngoài việc hoàn thiện, phát triển chuỗi giá trị chanh leo và gấc, chiến lược kinh doanh 
giai đoạn 2017 – 2021 cũng đã đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển thêm một số chuỗi giá trị nông nghiệp 
mới như bơ và gừng trở thành một trong những mục tiêu then chốt của công ty.

Việc sản xuất cây giống chanh leo mang thương hiệu Nafoods là bước đi tất yếu để tăng vị thế của Nafoods 
Group trong thị trường cây giống. Dự kiến cuối năm 2018, Nafoods Group sẽ cho ra đời cây giống chanh leo 
mới mang thương hiệu Nafoods phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực miền Bắc và miền 
Trung của Việt Nam, quả to hơn và có độ axit cao hơn so với loại giống hiện tại; và tăng sản lượng cây giống 
mang thương hiệu Nafoods cung cấp ra thị trường qua từng năm.

Bên cạnh đó, Nafoods Group tập trung chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu quả tươi, đặc biệt là chanh leo quả 
tươi, thanh long quả tươi, v.v… nhằm mang đến lợi nhuận gộp cao, trong đó phải kể đến chiến lược tập 
trung vào thị trường Trung Quốc – thị trường tiềm năng bậc nhất thế giới về nhu cầu ăn tươi. Việc xuất khẩu 
thành công chanh leo quả tươi cũng như phát triển sản phẩm dịch chanh leo có hạt đem đến lợi thế cho 
Nafoods Group khi thu mua sản phẩm đầu ra của bà con nông dân. Từ việc chỉ mua chanh loại 3 để sản xuất 
dịch cô đặc, hiện nay Nafoods Group có thể thu mua toàn bộ chanh leo loại 1, loại 2 và loại 3, đem đến lợi 
thế không nhỏ cho Nafoods Group cũng như đảm bảo một phần đầu ra cho bà con nông dân trồng chanh.

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2021:

DOANH THU ĐẠT 1,693 TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐẠT 155 TỶ ĐÔNG
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TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG
NĂM 2017

• Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017
• Tổ chức và nhân sự
• Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
• Tình hình tài chính
• Cổ phần, cổ đông và cổ phiếu NAF
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TỔNG QUAN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
Năm 2017, tốc độ tăng tưởng GDP của Việt Nam 
là 6.81%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 
nhiều năm qua và cao hơn mức chỉ tiêu kế hoạch 
của Chính phủ là 6.7%. Kinh tế vĩ mô tương đối tốt 
với mức lạm phát thấp, tỷ giá và lãi suất được duy trì 
ổn định. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta 
trong năm qua cũng có một năm tăng trưởng mạnh 
mẽ. Trong đó ngành nông, lâm, thủy sản ngày càng 
trở thành một ngành xuất khẩu mũi nhọn với nhiều 
mặt hàng xuất khẩu “tỷ đô”.

Năm 2017 đối với Nafoods Group bên những thuận 
lợi chung từ nên kinh tế thì cũng phải đối mặt với 
những khó khăn và thách thức.  Tình hình thời tiết 

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 của Công ty 
như sau:

• Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 13% so với 
năm 2016 và đạt 98% kế hoạch đặt ra.

• Lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng 17% so 
với năm 2016 và đạt 92% kế hoạch đặt ra

• Lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, tăng 9% so với 
năm 2016 và đạt 94% kế hoạch đặt ra

năm qua diễn biễn khó lường, mưa lũ kéo dài ảnh 
hướng tới thời vụ và năng suất của chanh leo. Bên 
cạnh đó, năm 2017 rơi vào chu kỳ giảm giá của sản 
phẩm nước ép chanh leo trên thị trường thế giới nên 
cũng ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

Trong bối cảnh đó, năm 2017 Nafoods Group vẫn 
kiên định với mục tiêu chiến lược của mình. Công 
ty đã nỗ lực nghiên cứu và phát triển các dòng sản 
phẩm nông nghiệp mang lại giá trị và hiệu quả cao 
đồng thời không ngừng duy trì và mở rộng phát triển 
các thị trường mới. Do đó,  những kết quả đạt được 
năm 2017 là tương đối tốt.

• Mức cổ tức dự kiến năm 2017 trình ĐHĐCĐ năm 
2018 thông qua là 10% đạt 100% kế hoạch đặt ra

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty tuy chưa 
đạt được mức kế hoạch đầu năm song vẫn duy trì 
được tốc độ tăng trưởng tương đối tốt trong năm 
qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai 
đoạn 2013 – 2017 đối với doanh thu là 37% và đối 
với lợi nhuận sau thuế là 161%.

Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017
CAGR giai 

đoạn 
2013-2017 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 147.30 292.00 530.73 460.51 519.36 37.03%

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 135.54 257.82 419.37 334.58 366.47 28.23%

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 11.89 19.90 39.73 53.55 64.23 52.46%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.42 19.69 69.18 67.31 78.72 172.93%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1.42 18.60 65.44 59.96 65.48 160.65%

Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017 TH 2017/KH 2017 
(%)

Doanh thu thuần Tỷ đồng                      528.00  519.36 98.36%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng                      86.00                       78.72 91.54%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng                      70.00                        65.48 93.54%

Cổ tức % 10-12% 10% 100%

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

519 tỷ đồng
Doanh thu thuần tăng trưởng 13% 

đạt 98% kế hoạch 

65 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 9%

đạt 94% kế hoạch
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Những thay đổi trong Ban lãnh đạo Công ty năm 2017
Ngày 15/9/2017, Ông Johan De Geer được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 02/2017/
NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông

Lao động

Chính sách đối với người lao động

Thống kê lao động năm 2017

STT Tiêu chí ĐVT Năm 2016 Năm 2017

I Theo trình độ lao động    

1 Trình độ Đại học và trên Đại học Người 108 117

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Người 62 50

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật Người 20 20

4 Lao động phổ thông Người 230 184

II Theo đối tượng lao động    

1 Lao động trực tiếp Người 289 258

2 Lao động gián tiếp Người 131 113

III Theo giới tính    

1 Nam Người 230 189

2 Nữ Người 190 182

Tổng cộng Người 420 371

Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc: Bộ phận gián tiếp làm việc 5,5 
ngày/tuần (nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật), 8h/
ngày, nghỉ trưa 1,5h; bộ phận trực tiếp làm việc 6 
ngày/tuần (nghỉ ngày chủ nhật), 8h/ngày, nghỉ trưa 
1,5h. Khi có yêu cầu về tiến độ kinh doanh thì nhân 
viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công 
ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ 
thoả đáng cho người lao động. Bộ phận gián tiếp 
làm theo giờ hành chính, bộ phận trực tiếp được bố 
trí làm theo ca.

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc được thiết 
kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao động 
trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện và 
công cụ làm việc, vệ sinh lao động.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Chính sách tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của 
Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào 
làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản 
xuất kinh doanh. Những lao động đảm nhận vị trí 
cao được Công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng 
được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu 
của công việc.

Chính sách đào tạo: Lấy phương pháp thẻ điểm 
cân bằng BSC để điều hành doanh nghiệp, trong đó 
Nafoods Group tập trung vào khía cạnh gốc rễ “Học 
hỏi và Phát triển”, vì vậy chú trọng việc đẩy mạnh 
các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào 
tạo nội bộ. 

Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng 
tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu 
biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến 
hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả 
lao động của các lao động hiện có. Người lao động 
cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham 
gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn 
nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp 
vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia các khóa học 
trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn 
phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học 
bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính 
sách của Nhà nước.

Chính sách lương, thưởng và phúc lợi:

Chính sách lương: Công ty áp dụng chính sách 
lương 3P (chính sách lương tiến bộ nhất hiện nay) 
để tạo động lực cho người lao động, Cụ thể:

• Lương P1: Trả theo vị trí người lao động đang nắm 
giữ trong doanh nghiệp, bằng cấp, thâm niên công 
tác.

• Lương P2: Trả theo năng lực (đánh giá định kỳ 6 
tháng – 12 tháng/1 lần)

• Lương P3: Trả theo mức độ hoàn thành công việc 
hay trả theo hiệu quả công việc được đánh giá định 
kỳ tháng/ quý/ bằng công cụ KPI để quản trị mục tiêu 
doanh nghiệp gắn với việc quản trị chỉ tiêu trọng yếu 
giao đến từng phòng ban và từng cá nhân.

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động 
viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng 
hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn 
thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều 
tổ chức bình bầu các cá nhân và tập thể có nhiều 
đóng góp cho Công ty cũng như các sáng kiến làm 
tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào 
thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc 
thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về 
phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được 
khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao 
trong kinh doanh, chống lãng phí. Hình thức khen 
thưởng cũng rất đa dạng, bên cạnh thưởng bằng 
tiền mặt, hiện vật, Công ty còn tổ chức khen thưởng 
bằng những chuyến du lịch nước ngoài khi có điều 
kiện, khen thưởng bằng cổ phiếu thưởng của Công 
ty. 

Chính sách bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp 
BHXH, BHYT và BHTN được Công ty trích nộp theo 
đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty 
thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao 
động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty 
luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện 
cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn chú trọng 
đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp 
sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động 
được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. 
Vào các ngày lễ, tết, ... Công ty luôn tổ chức đi tham 
quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong Công ty.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Tình hình các dự án đầu tư
Trong năm 2017, Nafoods Group tiếp tục triển khai 
các dự án đầu tư trọng điểm, trong đó phải kể đến 
dự án lớn nhất: Dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến 
hoa quả xuất khẩu tại Long An

• Địa điểm: Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hòa Khánh Tây, 
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

• Tổng mức đầu tư ban đầu: 380 tỷ đồng

• Tổng mức đầu tư điều chỉnh hiện tại: 410 tỷ đồng

• Thời gian hoàn thành được giãn tiến độ dự kiến: 
tháng 4/2018

Ngoài ra, các dự án nhỏ khác cũng được triển khai 
thực hiện, và đem đến những tín hiệu tích cực và kết 
quả bước đầu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của Nafoods Group:

• Dự án xuất khẩu quả tươi bước đầu đạt được 
những thành tựu đáng khích lệ khi cuối năm 2017, 
những lô chanh leo quả tươi của Nafoods Group 

đã cập bến các quốc gia Châu Âu, cụ thể Thụy Sỹ, 
Pháp, Anh, v.v 

• Đề tài lai tạo giống Chanh leo mới chính thức được 
Bộ NN & PTNT thông qua và tài trợ 4.3 tỷ đồng. Dự 
án xây dựng Nhà máy sơ chế quả chanh leo tươi 
xuất khẩu đã chính thức được Bộ NN & PTNT phê 
duyệt và chấp thuận tài trợ 5.3 tỷ đồng. Năm 2018 
sẽ tiến hành ký kết hợp đồng, giải ngân và thực hiện 
đề tài/dự án này;

• Xưởng chế biến dịch chanh leo tại Pleiku thuộc 
Công ty Cổ Phần Nafoods Tây Nguyên đã chính thức 
đi vào hoạt động vào tháng 6/2017, góp phần không 
nhỏ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của Công ty Cổ Phần Nafoods Tây Nguyên 
nói riêng và hệ thống Nafoods Group nói chung, đặc 
biệt là sản phẩm dịch xuất khẩu nguyên hạt;

• Ban PTKD & Marketing đang phối hợp với Viện NC 
& PT Nông nghiệp Nafoods lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi một số dự án mới, dự kiến xin ý kiến của Hội 
đồng đầu tư trong năm 2018 để triển khai đầu tư và 
thực hiện.

Kết quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết năm 2017
Kết thúc năm 2017, Nafoods Group có 5 công ty con và 7 công ty liên kết. Trong đó, hầu hết các công ty 
đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản. Vì vậy, hoạt động của các công ty này còn chưa đạt tối đa 
công suất và lợi nhuận đem về chưa cao.

Sau gần tròn 2 năm kể từ ngày khởi công (12/4/2016 – 4/4/2018), Nafoods Group đã tổ chức thành công  
Lễ khánh thành Tổ hợp sản xuất & chế biến hoa quả xuất khẩu thuộc Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam.

Một góc Tổ hợp sản xuất & chế biến 
hoa quả xuất khẩu tại Long An
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Tổng tài sản Tỷ đồng 621.80 871.79 40.20%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 460.51 519.36 12.78%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 69.13 78.15 13.05%

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Tỷ đồng -3.13 -9.12 -191.03%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng -1.82 0.57 319%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 67.31 78.72 16.95%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 59.96 65.48 9.20%

Các chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 (2017)-(2016)

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 2.21 2.12 -0.09

 - Hệ số thanh toán nhanh lần 2.01 1.92 -0.09

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 31.40% 44.92% 13.52%

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 45.78% 81.55% 35.77%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

 - Vòng quay hàng tồn kho vòng 9.34 8.06 -1.27

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0.74 0.60 -0.14

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ DTT % 13.02% 12.61% -0.41%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 14.06% 13.64% -0.42%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 9.64% 7.51% -2.13%

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT % 15.01% 15.05% 0.04%

Cả hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 
nhanh đều giảm trong năm qua do công ty tăng vay 
ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ việc thu 
mua nguyên liệu (vay ngắn hạn tăng 31 tỷ đồng - 
tương đương 22%). Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 
2.12 lần giảm 0.09 lần so với năm 2016. Hệ số thanh 
toán nhanh đạt 1.92 lần giảm 0.09 lần so với năm 
2016. Cả hai hệ số này giảm tuy nhiên vẫn xấp xỉ ở 
mức 2 cho thấy khả năng thanh toán các khoản phải 
trả ngắn hạn của công ty cơ bản được đảm bảo.

Vòng quay hàng tồn kho năm 2017 đạt 8.06 lần, 
giảm 1.27 lần so với năm 2016. Nguyên nhân chủ 
yếu là do hàng tồn kho năm 2017 của công ty tăng 
mạnh (15 tỷ đồng – 40%)

DTT/Tổng TS năm 2017 đạt 0.6 lần, giảm 0.14 lần so 
với năm 2016 do tốc độ tăng trưởng của doanh thu 
không theo kịp tốc độ tăng trưởng của tổng tải sản.

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu 
thuần của công ty vẫn tương đối tốt: đạt 15.05% 
trong năm 2017 và đều tăng trong giai đoạn 2013-
2017. Điều nay cho thấy hiệu quả của hoạt động sản 
xuất của công ty đang được cải thiện. Trong khi đó, 
các hệ số LNST/DTT, ROE, ROA lại có xu hướng 
giảm từ năm 2015 trở về nay do công ty đang triển 
khai đầu tư các dự án mới.

Cơ cấu vốn của công ty đang có xu hướng tăng tỷ 
trọng của các khoản nợ. Các hệ số Nợ/Tổng tài sản 
và Nợ/Vốn chủ sở hữu đều tăng trong năm 2017 
do nợ dài hạn tăng mạnh (đạt 118 tỷ đồng gấp 21 
lần so với năm 2016) chủ yếu để phục vụ cho dự 
án xây dựng “Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả 
xuất khẩu” tại tỉnh Long An. Hệ số nợ /tổng tài sản 
năm 2017 là 44.92% tăng 13.52% so với năm 2016. 
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2017 là 81.55% tăng 
35.77% so với năm 2016
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CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHIẾU NAF

STT Đối tượng  Số lượng Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

1 Cổ đông Nhà nước                           -                           -   

2 Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn CP)              10,022,840 33.41%

 -  Trong nước                7,500,000 25.00%

 -  Nước ngoài                2,522,840 8.41%

3 Cổ đông khác              19,977,160 66.59%

 -  Trong nước              18,300,170 61.00%

 -  Nước ngoài                1,676,990 5.59%

 Tổng cộng              30,000,000 100.00%

STT Đối tượng  Số lượng Cổ  đông Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 435 86.00%

 - Tổ Chức 0 0

 - Cá nhân 435 86.00%

2 Cổ đông nước ngoài 16 14.00%

 - Tổ chức 9 13.82%

 - Cá nhân 7 0.18%

 Tổng cộng 451 100.00%

Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty Cổ phần Nafoods Group đã phát hành 30,000,000 cổ phiếu. Trong đó:

• Số cổ phần phổ thông: 30,000,000 cổ phiếu

• Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu

• Số cổ phần đang lưu hành: 30,000,000 cổ phiếu

• Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

• Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

Trong năm 2017, công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ

Cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông lớn

Lịch sử tăng vốn

Cổ phiếu NAF (biểu đồ giá cổ phiếu NAF trong năm 2017)

Dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 15/08/2017

Theo Báo cáo Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ năm 2017 

Dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 15/08/2017

STT Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Ngày cấp Số lượng cổ 

phần Tỷ lệ/VĐL (%)

1 Nguyễn Mạnh Hùng 182134923 18/03/2009 7,500,000 25.00%

2 Vietnam Holding      
Limited CS1077 29/05/2006 2,522,840 8.41%

Năm Vốn điều lệ (đồng) Nội dung tăng vốn

2010 40,000,000,000 Cổ phần hóa

2014 200,000,000,000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu 1,600,000 cổ phiếu để 
tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

2015 300,000,000,000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu 1,000,000 cổ phiếu để 
tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện tăng vốn

15.000
T1 T3 T5 T7 T9 T11

20.000

25.000

30.000

(đồng)
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BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

• Đánh giá tổng quát kết quả kinh doanh năm 2017
• Phân tích kết quả kinh doanh năm 2017
• Tình hình tài chính
• Kế hoạch hoạt động năm 2018
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ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

Doanh thu Lợi nhuận gộp

Tương tự như doanh thu thuần, hai dòng sản phẩm đạo của công ty là Nước ép chanh leo cô đặc và Cây 
giống chanh leo vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu lợi nhuận gộp, lần lượt là 47% và 43%. Trong khi 
đó, các cấu lợi nhuận gộp các dòng sản phẩm khác không có sự thay đổi nhiều.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu năm của Công ty 
như sau:

• Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, bằng 98% kế 
hoạch

• Lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỷ đồng, bằng 92% 
kế hoạch

• Lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, bằng 94% kế 
hoạch

• Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 10%, đạt kế 
hoạch đặt ra đầu năm.

Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2017 của Công ty là tương đối tốt. Tuy 

nhiên kết quả này nhìn chung vẫn chưa đạt được 
như mức kỳ vọng đầu năm. Việc này là do một số 
nguyên nhân chính sau: Thứ nhất, năm 2017 là năm 
giảm giá theo chu kỳ của sản phẩm nước ép  chanh 
leo trên thế giới vì vậy ảnh hưởng lớn đến doanh thu 
của Công ty. Thứ hai, trong năm qua Công ty tập 
trung  nguồn lực để hoàn thành dự án trọng điểm là 
Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại 
Long An. Bước sang năm 2018, Ban Tổng Giám đốc 
tin tưởng chắc chắn rằng: khi Tổ hợp sản xuất và 
chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An hoàn thiện 
và đi vào hoạt động thì doanh thu và lợi nhuận của 
Nafoods Group sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.

Giai đoạn 2013 – 2017, Doanh thu thuần của Công 
ty đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 37%. Năm 
2017, Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 13% 
so với năm 2016. Trong đó, ghi nhận sự tăng trưởng 
của doanh thu các dòng sản phẩm Rau củ qua đông 
lạnh IQF, cây giống chanh leo và các sản phẩm khác. 
Trong khi đó, doanh thu Nước ép chanh leo cô đặc 
và Nước ép Gấc Puree giảm nhẹ trong năm qua. Cụ 
thể như sau:

• Doanh thu Nước ép chanh leo cô đặc năm 2017 
đạt 279 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với mức 291 tỷ 
đồng năm 2016. 

• Doanh thu Nước ép quả Gấc Puree giảm 84% so 
với năm 2017, đạt gần 4 tỷ đồng (năm 2016 là gần 
23 tỷ đồng)

• Doanh thu từ các Rau củ quả đông lạnh IQF năm 
2017 đạt 74 tỷ đồng, tăng 53% so với mức 49 tỷ 
đồng năm 2016

• Doanh thu từ Cây giống chanh leo năm 2017 đạt 
gần 100 tỷ đồng, tăng 13% so với mức 87 tỷ đồng 
năm 2016

• Doanh thu các dòng sản phẩm khác (chủ yếu là từ 
hoạt động thương mại) tăng mạnh trong năm qua. 
Doanh thu các dòng sản phẩm khác đạt 63 tỷ đồng 
trong năm 2017, tăng 549% so với năm 2016.

Xét về cơ cấu doanh thu chi tiết, kết quả kinh doanh 
năm 2017 tiếp tục phản ánh rõ cơ cấu đặc trưng 
trong hoạt động kinh doanh của Nafoods Group. 
Theo đó, những dòng sản phẩm chiến lược, hiệu 
quả cao trong chuỗi giá trị của Nafoods Group vẫn 
chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể, doanh thu của Nước ép 
chanh leo cô đặc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất – 
chiếm 54% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ 2 là tỷ 
trọng sản phẩm cây giống chanh leo – chiếm 19% 
tổng doanh thu thuần. Đứng thứ 3 là tỷ trọng Rau 
củ quả đông lạnh IQF – chiếm 14% tổng doanh thu 
thuần. Phần còn lại là các dòng sản phẩm khác.

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017 TH 2017/KH 2017 
(%)

Doanh thu thuần Tỷ đồng                      528.00  519.36 98.36%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng                      86.00                       78.72 91.54%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng                      70.00                        65.48 93.54%

Cổ tức % 10-12% 10% 100%
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PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
Nước ép chanh leo cô đặc – Dòng sản phẩm chủ đạo Cây giống chanh leo - Dòng sản phẩm hiệu quả cao

Nước ép chanh leo cô đặc ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Doanh thu thuần Tỷ đồng 291.08 278.78 -4.23%

Giá vốn Tỷ đồng 234.28 206.75 -11.75%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 56.80 72.03 26.82%

Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần % 19.51% 25.84% 32.41%

Doanh thu chanh leo cô đặc theo 
khu vực Tỷ đồng Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Châu Âu Tỷ đồng 254.67 237.52 -6.74%

Châu Mỹ Tỷ đồng 10.87 17.18 58.03%

Châu Á Tỷ đồng 19.59 19.53 -0.30%

Úc Tỷ đồng 5.94 4.54 -23.53%

Tổng cộng Tỷ đồng 291.08 278.78 -4.23%

Nước ép chanh leo cô đặc là sản phẩm đầu ra cuối 
cùng trong một chuỗi giá trị khép kín của Nafoods 
Group từ khâu nghiên cứu sản xuất cây giống, phát 
triển vùng trồng nguyên liệu, đưa vào sản xuất chế 
biến sâu cho đến khâu tiêu thụ. Hiện nay, vùng 
nguyên liệu công ty khai thác rộng khắp đất nước 
từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và 
miền Tây Nam Bộ. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, 
công suất 5,000 tấn sản phẩm/năm (tính riêng cho 
Nhà máy Nghệ An), đảm bảo những tiêu chuẩn chất 
lượng nghiêm ngặt nhất, sản phẩm Nước ép chanh 
leo cô đặc của Công ty đã chinh phục thị trường hơn 

Cây giống là một sản phẩm quan trọng trong chuỗi 
giá trị nông nghiệp mà Nafoods Group hiện đang 
hướng tới. Chính vì vậy, Công ty xác định việc đầu 
tư nghiên cứu sản phẩm cây giống mới và kiểm soát 
chất lượng cây giống là chiến lược để đảm bảo 
sản phẩm cây giống của Nafoods Group luôn khỏe, 
sạch bệnh và phù hợp với điều kiện tự nhiên của 
Việt Nam.Hiện tại, sản phẩm cây giống chanh leo 
Đài Nông 1 do Nafoods Group sản xuất đã được 
cung cấp cho các vùng nguyên liệu khắp mọi miền 
đất nước.. Điều này vừa giúp đem lại doanh thu 
cho Công ty, vừa đảm bảo được chất lượng quả 
chanh leo nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến.

60 quốc gia trên giới.

Năm 2017, Doanh thu sản phẩm Nước ép chanh leo 
cô đặc đạt gần 279 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với 
năm 2016. Nguyên nhân chính là do 2017, sản phẩm 
nước ép chanh leo trên thế giới rơi vào chu kỳ giảm 
giá khiến doanh thu của Công ty cũng giảm theo. Tuy 
nhiên, lợi nhuân gộp của sản phẩm này năm 2017 lại 
tăng mạnh, đạt 72 tỷ đồng tương đương tăng gần 
27%. Nguyên nhân là do những năm qua, Nafoods 
Group đã phát triển được vùng nguyên liệu rộng 
khắp giúp Công ty chủ động được nguyên liệu đầu 
vào cũng như giảm được chi phí.

Không những thế, năm 2017, Viện giống Chanh leo 
sạch bệnh đi vào hoạt động ổn định với công suất 
tối đa 4 triệu cây giống/năm, không những cung cấp 
cho thị trường trong nước và còn xuất khẩu cây 
giống sang Lào. Doanh thu và lợi nhuận gộp sản 
phẩm này năm qua đều tăng trưởng tốt: Doanh thu 
cây giống chanh leo năm 2017 đạt gần 100 tỷ đồng, 
tăng gần 13% so với năm 2016; Lợi nhuận gộp năm 
2017 đạt 65 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016. 
Sản phẩm Cây giống chanh leo tiếp tục là sản phẩm 
có hiệu quả cao nhất trong các dòng sản phẩm của 
Công ty khi tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần 
năm 2017 tiếp tục tăng lên 66% (năm 2016 là 62%)

Cây giống chanh leo ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Doanh thu thuần Tỷ đồng 88.64 99.73 12.51%

Giá vốn Tỷ đồng 33.93 34.31 1.14%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 54.71 65.41 19.56%

Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần % 61.72% 65.59% 6.27%

Cơ cấu doanh thu sản phẩm chanh leo cô đặc theo thị trường xuất khẩu

100 tỷ đồng
Doanh thu cây giống chanh leo tăng 13% so với 

năm 2016

279 tỷ đồng
Doanh thu nước ép chanh leo cô đặc giảm 4% 

so với năm 2016
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Rau củ quả đông lạnh IQF – Tiềm năng phát triển mạnh mẽ Nước ép Gấc puree 

Các sản phẩm khác – Doanh thu tăng mạnh

Các sản phẩm Rau củ quả đông lạnh IQF của Công 
ty được sử dụng công nghệ hiện đại đến từ Đức 
đảm bảo thời gian cấp đông nhanh, khi giã đông các 
sản phẩm vẫn giữ được hương vị tươi ngon. Một số 
sản phẩm IQF tiêu biểu như: Xoài IQF, dứa IQF, dừa 
IQF,...

Năm 2017, các sản phẩm Rau củ quả đông lạnh 
IQF tăng tưởng tương đối tốt và đứng thứ 3 trong 
tỷ trọng doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty: 
Doanh thu dòng sản phẩm này năm 2017 đat 74 tỷ 
đồng, tăng gần 53% so với năm 2016, Lợi nhuận 

gộp đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.

Bước sang năm 2018, Khi Tổ hợp sản xuất và chế 
biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào hoạt động 
sẽ tác động tích cực đến năng suất chế biến hoa quả 
của Nafoods Group nói chung và các sản phẩm IQF 
nói riêng. Không những thế, nhà máy mới có ưu thế 
về địa lý -  gần vựa hoa quả lớn nhất Việt Nam sẽ 
đem lại hiệu quả cao hơn trong quá trình sản xuất khi 
giảm thiểu khoảng cách vận chuyển, đảm bảo chất 
lượng và nguồn nguyên liệu đa dạng phong phú.

Rau củ quả đông lạnh IQF ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Doanh thu thuần Tỷ đồng 48.52 74.18 52.89%

Giá vốn Tỷ đồng 39.45 63.91 62.00%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 9.07 10.27 13.26%

Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần % 18.69% 13.84% -25.92%

Nước ép Gấc puree ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Doanh thu thuần Tỷ đồng 22.56 3.68 -83.70%

Giá vốn Tỷ đồng 18.41 3.06 -83.30%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 4.15 0.61 -85.30%

Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần % 18.39% 16.75% -8.92%

Gấc là trái cây có nguồn gốc từ Việt Nam, đặc biệt 
phù hợp với khi hậu và thổ nhưỡng ở các tỉnh miền 
Bắc và miền Trung nước ta. Sản phẩm Gấc của Việt 
Nam có hàm lượng lycopene và beta-carotene vượt 
trội so với sản phẩm của các nước khác trong khu 
vực. Xác định các sản phẩm từ Gấc của nước ta có 
nhiều lợi thế cạnh tranh, trong những năm vừa qua 
Nafoods Group đã xúc tiến thương mại xuất khẩu 
sản phẩm nước Gấc Puree sang thị trường Mỹ cho 
khách hàng dưới hình thức bán thành phẩm.

Năm 2017, doanh thu sản phẩm nước Gấc Puree 
của Công ty giảm do khách hàng tạm ngừng mua  
đến hết tháng 3 năm 2018 để tập trung nghiên cứu 

Doanh thu các sản phẩm khác năm 2017 của Công 
ty chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (mua bán 
nông sản) vì vậy biên lợi nhuận không cao. Doanh 
thu các sản phẩm khác đạt 63 tỷ đồng - tăng 549%, 
lợi nhuận gộp đạt 2.53 tỷ đồng – tăng 279,10%. 

Cuối năm 2017, mặt hàng quả Chanh leo tươi của 
Nafoods Group đã chính thức xuất khẩu những lô 
hàng đầu tiên sang Châu Âu. Sự kiện quan trọng này 
hứa hẹn sẽ mang đến những tiềm năng để đưa sản 
phẩm này của Công ty tiếp cận các thị trường khó 
tính khác cũng như đem lại nguồn doanh thu và lợi 
nhuận trong tương lai.

các dòng sản phẩm tiêu dùng mới từ Gấc puree, đây 
là nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận của sản 
phẩm từ gấc giảm trong năm qua.

Nafoods Group xác định trong tương lại gần, Gấc 
vẫn là sản phẩm chiến lược có tính cạnh tranh cao. 
Tuy nhiên Nafoods Group sẽ tập trung nghiên cứu 
các dòng sản phẩm cuối cùng là nước uống bổ 
dưỡng từ Gấc kết hợp với nhiều loại siêu hoa quả 
phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng các thị trường 
Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu để xuất khẩu và 
một phần phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong 
nước.

Các dòng sản phẩm khác ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng trưởng

Doanh thu thuần Tỷ đồng 9.71 63.00 548.78%

Giá vốn Tỷ đồng 8.51 58.45 586.25%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 1.20 4.55 279.10%

Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần % 12.36% 7.00% -43.30%

74 tỷ đồng
Doanh thu Rau củ quả đông lạnh IQF tăng 53% 

so với năm 2016

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Tình hình tài sản

Tình hình nguồn vốn

Đánh giá khác

Tổng tài sản của Công ty năm 2017 đạt 872 tỷ đồng, 
tăng 40% so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kép 
(CAGR) giai đoạn 2013 – 2017 của tổng tài sản là 
80%. Cơ cấu tài sản giữ ở mức ổn định trong năm 
2016 và 2017, tài sản dài hạn của Công ty vẫn chiếm 
khoảng 1/3 tổng tài sản. 

Tài sản ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn năm 2017 đạt 579 tỷ đồng tăng 
38% so với năm 2016. Trong đó đang chú ý, Các 
khoản phải thu ngắn hạn năm 2017 tăng hơn 176 tỷ 
đồng tương đương 57%. Nguyên nhân là do hai lý 
do sau: Thứ nhất, các khoản phải thu khách hàng 

Ảnh hưởng của biến động lãi suất vay

Trong hai năm trở lại, để bổ sung vốn lưu động và 
đặc biệt là tài trợ cho hoạt động đầu tư tại dự án Tổ 
hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long 
An, Công ty đã sử dụng nhiều hơn nguồn vốn vay từ 
ngân hàng. Điều này làm cho chi phí lãi vay tăng lên 
và phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. 
Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đánh giá mặt bằng 
lãi suất trong những năm qua cơ bản được duy trì 
ở mức thấp và ổn định nên sẽ là điều kiện tốt cho 

Năm 2018 tiếp tục là một năm bản lề của Nafoods 
Group khi Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất 
khẩu chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 
2018. Đây là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 
(2017-2021) phát triển theo chiến lược lấy chuỗi giá 
trị nông nghiệp xanh và khép kín cạnh tranh toàn 
cầu làm trọng tâm để phát triển bền vững. Do vậy, 
Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu nhiệm vụ năm 
2018 như sau:

Về sản phẩm:
• Năm 2018, Nafoods Group tiếp tục dẫn đầu Việt 
Nam về thị phần nước chanh leo cô đặc xuất khẩu;

• Tiếp tục phát triển mạnh các dòng sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao như chanh leo quả tươi, thanh 
long quả tươi, dịch đóng túi nhỏ, dịch chanh leo xuất 
khẩu, v.v;

• Tập trung công tác nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm mới, khai thác ít nhất 3 sản phẩm mới mỗi 
năm;

• Nâng cao chất lượng cây giống hiện tại, tiếp tục 
nghiên cứu phát triển giống mới mang thương hiệu 
Nafoods và bắt đầu cung cấp cho thị trường vào 
cuối năm 2018;

Về thị trường:
• Đối với sản phẩm nước ép trái cây và trái cây đông 
lạnh: Duy trì tốt các thị trường sẵn có như Châu Âu, 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v và tiếp tục đa dạng hóa 
sản phẩm của Nafoods Group trên các thị trường 
này, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; 
Tiếp tục tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc, 
Trung Đông và Đông Âu;

• Đối với sản phẩm trái cây tươi: tăng cường sản 
lượng xuất vào thị trường Châu Âu, tiếp tục khai 
thác các thị trường mới, đặc biệt là thị trường Trung 
Quốc;

• Đối với sản phẩm cây giống: Đẩy mạnh công tác 
bán giống trực tiếp tới tận tay người dân, kết hợp 
với các chương trình khuyến khích và quản lý các 
đại lý phân phối gắn với chiến lược quản trị và phát 
triển vùng nguyên liệu. Tiếp tục tăng cường đẩy 
mạnh bán giống vào thị trường Tây Bắc, miền Trung, 
Tây Nguyên và Lào.

Về quản trị, nhân sự:
• Áp dụng triệt để hệ thống KPI/BSC quản trị hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đồng thời quản trị kế 
hoạch hành động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất; 
Tập trung thu hút, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân 
lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;

• Tăng cường công tác thu hút, tuyển dụng và đào 
tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các 
vị trí quản lý, đồng thời chú trọng công tác đào tạo 
đội ngũ nhân sự kế cận.

Về việc thực hiện các dự án:
• Quyết tâm đưa dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến 
hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào hoạt động vào 
tháng 4 năm 2018, vận hành ổn định và hiệu quả;

• Quyết tâm bám sát tiến độ thực hiện dự án nghiên 
cứu giống chanh leo mới để chính thức cung cấp 
giống mới mang thương hiệu Nafoods vào cuối năm 
2018;

• Tiếp tục tiến hành nghiên cứu khả thi Dự án Chanh 
chua và Dự án bơ để sẵn sàng triển khai.

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2015 – 2017 
có xu hướng tăng tỷ trọng của nợ phải trả do công 
ty tiến hành huy động vốn để đầu tư dự án tại Long 
An. Vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 480 tỷ đồng, tăng 
tưởng 13% so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng 
kép (CAGR) giai đoạn 2013 – 2017 của Vốn chủ sở 
hữu đạt 93%. Nợ phải trả năm 2017 tăng 101% đạt 
gần 392 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn của 

Công ty năm 2017 đạt 273 tỷ đồng tăng 44% chủ 
yếu là do Công ty vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu 
động. Nợ phải trả dài hạn năm 2017 tăng mạnh, đạt 
118 tỷ đồng tương đương tăng 2.050% so với năm 
2016 do phát sinh khoản vay dài hạn của Công ty 
với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi 
nhánh Nghệ An để đầu tư cho dự án Tổ hợp sản 
xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.

tăng 72 tỷ (46%) do Công ty áp dụng chính sách trả 
chậm đối với khách hàng (cả sản phẩm cây giống 
cũng như các sản phẩm xuất khẩu). Thứ hai, trả 
trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng 51 tỷ đồng 
(77%) do Công ty phải ứng trước tiền mua một số 
máy móc, trang thiết bị cho Tổ hợp sản xuất và chế 
biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.

Cơ cấu tài sản dài hạn: 

Tài sản dài hạn năm 2017 đạt 293 tỷ đồng, tăng 45% 
so với năm 2016. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do 
đây là giai đoạn đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp sản 
xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.

Công ty trong việc tiếp cận nguồn vốn này, phục vụ 
sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư.

Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu 
sự ảnh hưởng lớn bởi các biến động của tỷ giá hối 
đoái do gần 70% doanh thu của Công ty đến từ xuất 
khẩu. Năm 2017, Tỷ giá Việt Nam đồng so với các 
ngoại tệ chính được Ngân hàng Nhà nước duy trì 
ổn đình, tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu của 
Công ty.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

• Đánh giá chung về nền kinh tế và ngành 
  nông nghiệp
• Đánh giá các mặc hoạt động của công ty
• Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
• Tình hình tài chính
• Kế hoạch năm 2018
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ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ VÀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối 
cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền 
kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên 
minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt 
động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải 
thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng 
tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản 
xuất trong nước. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng của 
chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo 
hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, 
chính sách thương mại của một số nước lớn đang 
là những thách thức đối với kinh tế nước ta. Trong 
bối cảnh đó, Chính Phủ đã có những chỉ đạo hết sức 
quyết liệt, kịp thời và vẫn kiên định với mục tiêu tăng 
trưởng đã đề ra đầu năm.

Những kết quả thu được là tương đối khả quan: 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước 
tính tăng 6.81% so với năm 2016, là mức tăng 
trưởng cao nhất trong nhiều năm qua và cao hơn 
mức kế hoạch đầu năm là 6.7%. Kinh tế vĩ mô ổn 
định với mức lạm phát được duy trì ở mức hợp lý. 
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 
tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, đây là mức 
tăng cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh đó, GDP của ngành nông nghiệp 
nước ta cũng tăng 2,07% (năm 2016 tăng 0,72%), 
cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành nông nghiệp 
sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 
2016, xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong 
nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản 
phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang lại hiệu quả. Bên 
cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính 
của Công ty trong năm qua như: Doanh thu thuần 
đạt 519 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016 và đạt 
98% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, 
tăng 9% so với năm 2016 và đạt 94% kế hoạch. Đây 
là kết quả đạt khá sát so với mức kế hoạch và rất 
đáng ghi nhận trong bối cảnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh chung gặp nhiều khó khăn và sự cạnh 
tranh đến từ các đối thủ trên thị trường, đặc biệt sự 
tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm chủ đạo 
là rất đáng khích lệ. Cụ thể:

• Nước quả chanh leo cô đặc đông lạnh: mặc dù    
doanh thu năm 2017 giảm 4% so với năm 2016, 
nhưng lợi nhuận gộp lại tăng trưởng khá tốt với mức 
tăng 27% so với năm 2016;

• Rau củ quả IQF: mức tăng doanh thu đáng ghi 
nhận, tăng 53% so với năm 2016;

• Cây giống chanh leo đạt được sự tăng trưởng 
vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận gộp, doanh 
thu cây giống chanh leo năm 2017 tăng 13% so với 
năm 2016, lợi nhuận gộp tăng 20% so với năm 2016.

Hoạt động quản trị và tổ chức nhân sự
• Hoàn thành Dự án xét soát Bản kế hoạch chiến 
lược phát triển 5 năm (giai đoạn 2017-2021);

• Hoàn thiện mô hình quản trị phù hợp với chiến lược 
phát triển, tiếp tục áp dụng và không ngừng cải thiện 
hệ thống phương pháp BSC - KPI một cách khoa 
học và có hiệu quả nhất để phát triển cân bằng, 
quản trị tốt mục tiêu và đo lường hiệu quả công việc 
của Người lao động.

Hoạt động nghiên cứu phát triển
• Viện NC & PT Nông nghiệp Nafoods và Ban PTKD & 
Marketing chính thức đi vào hoạt động ổn định và hiệu 
quả, đạt được những kết quả bước đầu đáng khích 
lệ. Đơn cử Viện NC & PT Nông nghiệp Nafoods đã và 
đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ Phần Chanh 
leo Nafoods trong việc nghiên cứu lai tạo giống mới, 
cùng Công ty Cổ Phần Chanh leo Nafoods và Công 
ty Cổ Phần Nafoods Tây Nguyên bảo vệ thành công 
đề tài lai tạo giống chanh leo mới và Dự án xây dựng 
Nhà máy sơ chế quả chanh leo tươi xuất khẩu; Ban 
PTKD & Marketing đã xuất khẩu thành công những 
lô chanh leo quả tươi đầu tiên, hoạt động    Mar-
keting đi vào hoạt động bài bản và chuyên nghiệp;

• Công ty Cổ Phần Chanh leo Nafoods chính thức 
được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, đem đến những lợi thế về 
thuế, các chính sách ưu đãi, hình ảnh,v.v cho công 
ty nói riêng cũng như hệ thống Nafoods Group nói 
chung;

• Dự án nghiên cứu giống chanh leo mới đang được 
tiến hành thuận lợi, dự kiến cuối năm 2018, Nafoods 
Group sẽ cung cấp cho thị trường giống chanh leo 
mới mang thương hiệu Nafoods.

trong năm 2017 của Việt Nam cũng gặp nhiều khó 
khăn do chịu ảnh hưởng của thời tiết biến đổi bất 
thường, bão, mưa lớn gây ngập úng, vỡ đê bao tại 
một số địa phương phía Bắc và hiện tượng lũ sớm ở 
Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng đến tiến độ, 
diện tích và năng suất cây trồng. Cùng chung với đà 
tăng của kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tính chung 
cả năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nhóm 
hàng nông, lâm sản cũng đạt 19,8 tỷ USD, tăng 9% 
và chiếm 9,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. 

Các chuyên gia đánh giá rằng, xuất khẩu năm 2017 
là một lĩnh vực đặc biệt, có tốc độ tăng trưởng 
ngoạn mục trong bối cảnh Việt Nam có sự điều 
chỉnh giảm xuất khẩu về tài nguyên, chất lượng của 
tăng trưởng xuất khẩu, trong đó ngành nông nghiệp 
xuất siêu khoảng 7 tỷ USD đã cho thấy doanh nghiệp 
Việt Nam đang đi đúng hướng khi đầu tư vào nông 
nghiệp và coi trọng chất lượng thay vì chạy theo số 
lượng. Cụ thể hơn, nhóm hàng nông nghiệp công 
nghệ cao như một điểm nhấn thành công bước đầu 
của tái cơ cấu nông nghiệp., khu vực nông nghiệp 
năm qua tăng trường với sự bứt phá ngoạn mục 
hơn hẳn 2016 cho dù thiên tai và biến đổi khí hậu. 
Có thể nói, ấn tượng kinh tế năm nay là xuất khẩu, 
thể hiện ở việc không chỉ đạt được mức tăng trưởng 
vượt rất xa so với mục tiêu 10% để đạt 21,1% mà 
đằng sau con số ấy còn có hai điểm nhấn. Một là 
sự vươn lên của khu vực doanh nghiệp trong nước 
trong xuất khẩu. Hai là tăng trưởng xuất khẩu một số 
mặt hàng nông sản xuất khẩu, đặc biệt là một số loại 
thủy sản, rau quả.

Theo Tổng cục thống kê

Kết quả thực hiện kế hoạc năm 2017

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017 TH 2017/KH 2017 
(%)

Doanh thu thuần Tỷ đồng                      528.00  519.36 98.36%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng                      86.00                       78.72 91.54%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng                      70.00                        65.48 93.54%

Cổ tức % 10-12% 10% 100%
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC

KẾ HOẠCH NĂM 2018

Những mặt làm được
Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu và 
tuân thủ một cách nghiêm túc những chỉ đạo từ các 
Nghị quyết và Quyết định của HĐQT để triển chỉ đạo 
hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2017 quả thực là 1 năm khó khăn của ngành 
nông nghiệp Việt Nam, rất nhiều công ty trong cùng 
ngành gặp khó khăn dẫn đến bị thua lỗ. Trong hoàn 
cảnh khó khăn chung đó cùng với việc ngày càng 
nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện trên thị trường, 
Ban Tổng Giám đốc Nafoods Group vẫn vững vàng 
chỉ đạo công ty hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, và đã đạt được tương đối kết quả 
đặt ra từ đầu năm 2017 (doanh thu đạt 98% so với kế 
hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 94% so với kế hoạch).

Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục áp 
dụng và không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo 
phương pháp BSC - KPI một cách khoa học và có 
hiệu quả nhất sau một thời gian đưa vào vận hành 
và áp dụng. Đặc biệt, Công ty đã hoàn thiện Bản kế 
hoạch chiến lược trong giai đoạn 5 năm 2017 – 2021 
với tôn chỉ “kiên định, tập trung và bền vững” tạo 
sức bật cho một chiến lược dài hạn tiếp theo.

Vào tháng 11 năm 2017, Ban Giám đốc Nafoods 
Group đã ký hợp đồng với ActionCOACH - tổ chức 
Huấn luyện Doanh nghiệp toàn cầu với 25 năm kinh 
nghiệm trên 60 quốc gia -  và cử một Team (do Tổng 
Giám đốc làm trưởng team) tham gia huấn luyện 
tại Hà Nội. Việc tham gia huấn luyện giúp Nafoods 
Group phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực (trước 
hết là các thành viên thuộc Team huấn luyện) làm 

việc hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty. Tạo 
điều kiện cho Công ty hiểu rõ phát triển đội ngũ nhân 
sự được hiểu không chỉ gồm định hướng và đào 
tạo mà còn giúp khai mở những khả năng tiềm ẩn 
bên trong của nhân viên. Từ đó giúp cải thiện các 
mối quan hệ trong công việc và hỗ trợ với sự linh 
hoạt và khả năng thích ứng nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường. Kết quả bước đầu của 
việc tham gia huấn luyện được phản ánh rõ nét trong 
quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 
và KPI năm 2018 (Team huấn luyện ứng dụng sáng 
tạo những kiến thức trong qua trình tham gia huấn 
luyện vào thực tiễn xây dựng kế hoạch), cũng như 
các buổi đào tạo về kỹ năng/nâng cao chất lượng 
công việc trong hệ thống Nafoods Group.

Những mặt chưa làm được & Nguyên 
nhân
Công tác thu hút Nhân sự cao cấp và đào tạo nhân 
sự kế cận đã được Ban TGĐ quan tâm, tuy nhiên 
công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài và đào tạo 
nhân sự kế cận trong năm 2017 chưa thực sự hiệu 
quả. Nguyên nhân chính của việc này chính là khâu 
tuyển dụng đầu vào chưa thực sự kỹ càng và Công 
ty chưa có chiến lược sử dụng và đào tạo nhân sự 
cao cấp và nhân sự kế cận hiệu quả.

Hoạt động kiểm soát nội bộ chưa được thực hiện 
đồng bộ và thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là 
do công tác lập kế hoạch và sắp xếp thời gian để 
thực hiện công tác kiểm soát nội bộ trong hệ thống 
chưa thực sự được chú trọng. 

• Doanh thu: 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 75 tỷ đồng

• Hoàn thành các hạng mục công việc còn tồn đọng theo Nghị quyết của 2017

• Thực hiện các nội dung tại Kế hoạch hoạt động trong năm 2018 của Báo cáo Ban TGĐ ở trên.

HĐQT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban TGĐ triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ và HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu định hướng của Công ty năm 2018. Bên cạnh đó, HĐQT 
sẽ theo sát diễn biến của nền kinh tế trong nước và thế giới, chủ động phân tích, nắm bắt tình hình để có 
những nhận định đúng đắn từ đó kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm chỉ đạo Ban TGĐ tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ tốt nhất.

“ Kế hoạch doanh thu năm 2018 đạt
 
                            750 tỷ đồng

   Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 

           75 tỷ đồng”
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

• Hội đồng quản trị
• Ban kiểm soát
• Lương, thù lao của Ban lãnh đạo
• Các giao dịch
• Tăng cường quản trị công ty
• Quản trị rủi ro
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017
Để phục vụ cho việc hoàn thành chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017- 2021 và đáp ứng yêu cầu quản trị 
trong tình hình mới, Hội đồng quản trị Nafoods Group quyết định xin ý kiến ĐHĐCĐ và đã được thông qua 
việc bổ sung thêm ông Johan De Geer vào HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT Nafoods Group lên thành 
06 thành viên.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tiến hành 09 cuộc họp HĐQT để thảo 
luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Danh sách thành viên HĐQT Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT  Họ và tên  Chức danh  Số lượng cổ phiếu 
năm giữ  Tỷ lệ sở hữu 

1  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  Chủ tịch HĐQT             7,500,000 25.00%

2  Bà Phan Thị Minh Châu  Phó Chủ tịch HĐQT             1,440,000 4.80%

3  Ông Nguyễn Tiến Chinh  Thành viên HĐQT                   5,000 0.0167%

4  Ông Nguyễn Văn Bộ Thành viên HĐQT                        -                   -   

5  Ông Lê Văn Minh Thành viên HĐQT                        -                   -   

6  Ông Johan De Geer Thành viên HĐQT                        -                   -   

STT  Họ và tên  Chức danh Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

 Lý do không 
tham dự buổi 

họp 

1  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  Chủ tịch HĐQT  9/9 100%  

2  Bà Phan Thị Minh Châu  Phó Chủ tịch HĐQT  9/9 100%  

3  Ông Nguyễn Tiến Chinh  Thành viên HĐQT  9/9 100%  

4  Ông Nguyễn Văn Bộ Thành viên HĐQT  9/9 100%  

5  Ông Lê Văn Minh Thành viên HĐQT  9/9 100%  

6  Ông Johan De Geer Thành viên HĐQT  2/9  22,22% 

Thành viên 
HĐQT bổ 

sung từ ngày 
15/9/2017 

STT  Số Nghị quyết  Ngày Nội dung

1  01/2017/NQ-HĐQT 14/07/2017
Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty CP Nafoods 
Group tại Công ty CP Nafoods Miền Nam từ 65% 
lên 95%

2  01B/2017/NQ-HĐQT 23/03/2017
Thảo luận và thống nhất chốt danh sách cổ đông 
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên năm 2017

3  02/2017/NQ-HĐQT 12/04/2017 Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công 
ty CP Nafoods Group

4  03/2017/NQ-HĐQT 27/05/2017

- Phê duyệt chiến lược kinh doanh của Công ty giai 
đoạn 2017-2021
- Thành lập Viện nghiên cứu chanh leo và cây Nông 
nghiệp Nafoods và Ban phát triển kinh doanh trực 
thuộc Công ty CP Nafoods Group.

5  04/2017/NQ-HĐQT 19/07/2017

Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam 
là đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016, 
soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty 
Nafoods Group.

6  06/2017/NQ-HĐQT 28/08/2017 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2017

7  08/2017/NQ-HĐQT 14/09/2017

- Thông qua việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ 
phần Nafoods Pleiku
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công 
việc liên quan tới việc thoái vốn tại Công ty cổ phần 
Nafoods Pleiku

8  09/2017/NQ-HĐQT 07/11/2017

- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 
phát hành cổ phiếu, trả cổ tức năm 2015
- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 
phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
người lao động (ESOP)
- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu
- Thông qua danh sách người lao động được tham 
gia chương trình lựa chọn người lao động

9  10/2017/NQ-HĐQT 28/12/2017

- Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết HĐQT về vấn 
đề nguồn vốn phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 
2015 và phát hành ESOP.
- Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành 
các thủ tục để triển khai phương án phát hành
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BAN KIỂM SOÁTHoạt động của Thành viên hội đồng quản 
trị độc lập.
Hiện nay, Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản 
trị độc lập là ông Lê Văn Minh và ông Nguyễn Văn 
Bộ. Hai thành viên độc lập của Nafoods Group từng 
giữ những vị trí quan trọng trong Bộ NN & PTNT và 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nên có nhiều 
bề dày kinh nghiệm và tâm huyết với hoạt động sản 
xuất nông nghiệp của Công ty.

Trong năm 2017, thành viên HĐQT độc lập đã tham 
gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có những 
đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐQT nói 
riêng và Công ty nói chung.

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT: không có

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 
Ban Tổng Giám đốc
Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ theo 
đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp 
thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng 
giám đốc và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám 
đốc theo các nội dung mà HĐQT xét thấy cần thiết 
để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Cụ thể như sau:

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai đồng 
bộ đến các công ty trong hệ thống Nafoods Group, 
đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị 
trường, xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh.

• Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm 
tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ 
của Ban điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm 
soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống 
Nafoods Group.

• Thực hiện đánh giá năng suất lao động theo KPI 
nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao 
động và kết quả kinh doanh.

• Triển khai thực hiện các quy chế trong mọi hoạt 
động của Nafoods Group.

•Với mục đích đa dạng hóa sản phẩm cũng như phát 
triển và tạo ra nhiều giống cây trồng mang lại hiệu 
quả kinh tế, vào đầu năm 2017 HĐQT chỉ đạo thành 
lập và đưa vào hoạt động Viện nghiên cứu phát triển 
Nafoods và Ban phát triển kinh doanh đi vào hoạt 
động. Đây được coi là chiến lược quan trọng của 
Công ty, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, 
mở rộng thị trường kinh doanh, đem lại lợi nhuận 
và nâng cao vị thế của Công ty trên trường quốc tế.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT  Họ và tên  Chức danh  Số lượng cổ 
phiếu năm giữ  Tỷ lệ sở hữu 

1 Bà Nguyễn Thị Phương Hồng  Trưởng BKS                 10,000 0,0333%

2 Ông Hồ Quốc Công  Thành viên BKS                   5,000 0,0167%

3 Ông Hồ Minh Tuấn  Thành viên BKS                  3,000 0.01%

Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017
Trong năm 2017, BKS đã thực hiện 3 phiên họp với 100% số lượng thành viên tham dự. Ngoài ra các thành 
viên BKS còn thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, … để làm rõ những vấn đề chuyên môn 
liên quan và giải quyết kịp thời các công việc đột xuất.

Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối 
với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và cổ 
đông.
Kiểm soát công tác quản lý và điều hành hoạt động 
kinh doanh sản xuất của HĐQT và Ban điều hành đã 
tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị 
quyết HĐQT. Đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 
được triển khai theo đúng mục tiêu chiến lược kế 
hoạch đã đưa ra trong các kỳ Đại hội và các cuộc 
họp của HĐQT.

Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc vấn đề lớn của 
Công ty đều được HĐQT thông qua các cuộc họp 
HĐQT và nhận được sự thống nhất rất cao từ các 
thành viên HĐQT, ngày 14/7/2017 HĐQT thống nhất 
tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty CP Nafoods 
Group tại Công ty CP Nafoods Miền Nam từ 65% 
lên 95%; ngày 12/4/2017 triệu tập ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2017 của Công ty CP Nafoods Group đúng 
Luật doanh nghiệp; ngày 27/5/2017 HĐQT phê duyệt 
chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-
2021 và thành lập viện nghiên cứu chanh leo và cây 
Nông nghiệp Nafoods & ban phát triển kinh doanh 
trực thuộc Công ty CP Nafoods Group; và một số 

chiến lược, vấn đề quan trọng khác như báo cáo của 
HĐQT đã nêu.

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của 
Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều 
lệ Công ty. 

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều 
hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm 
tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm 
đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi 
chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm định 
báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc 
lập trình Đại hội cổ đông thường niên. 

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công 
ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét 
tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để 
đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham 
dự các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ 
của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá 
trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng 
các định hướng và chủ trương điều hành Công ty 
tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của 

STT  Họ và tên  Chức danh 
 Số buổi 

họp tham 
dự 

 Tỷ lệ tham 
dự họp 

 Lý do 
không tham 
dự buổi họp 

1  Bà Nguyễn Thị Phương Hồng  Trưởng BKS  3/3 100%  

2  Ông Hồ Quốc Công  Thành viên BKS  3/3 100%  

3  Ông Hồ Minh Tuấn  Thành viên BKS  3/3 100%  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CÁC GIAO DỊCH
Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan đến Người nội bộ: Không có

Giao dịch, hợp đồng của Công ty với người có liên quan

• Ngày 13/01/2017 Công ty Cổ phần Nafoods Group nhận chuyển nhượng 3.600.000 cổ phần (Ba triệu sáu 
trăm nghìn cổ phần), tương ứng 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn), từ Ông Nguyễn Mạnh 
Hùng – cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group, 
tăng sở hữu tại Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%.

• Ngày 20/12/2017 Công ty Cổ phần Nafoods Group nhận chuyển nhượng 626.000 cổ phần (Sáu trăm hai 
mươi sáu nghìn cổ phần), tương ứng 14.147.600.000 đồng (Mười bốn tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu sáu 
trăm nghìn đồng chẵn) từ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – cổ đông của Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods – 
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group, tăng sở hữu tại Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods từ 
65% lên 75,43%.

Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát 
tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về 
công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác 
khác của Công ty. 

Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được 
một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của 
Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám 
đốc. 

Kiến nghị của BKS 
Để Công ty CP Nafoods Group hoàn thành các chỉ 
tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường 
niên biểu quyết thông qua, đồng thời tăng cường 
tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát đưa ra một 
số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau: 

• Tiếp tục nâng cao vai trò của Hệ thống kiểm soát 
nội bộ nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, 
giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản 
xuất kinh doanh; 

• Tăng cường công tác quản lý và điều hành, khai 
thác hiệu quả các dự án đầu tư trong đó Dự án Tổ 
hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long 
An là trọng điểm. 

• Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần 
có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho 
Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn 
hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, 
vừa không gây lãng phí cho công ty.  

• Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện và phát 
triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ 
và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại 
và yêu cầu phát triển của Công ty. 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban 
kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng 
ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là 
hoạt động tài chính. 

• Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các 
tổ chức đoàn thể, công đoàn chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt 
công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Phương hướng hoạt động của BKS đối 
với 2018
Trong năm 2018, Ban kiểm soát tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

• Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, các Nghị 
quyết của Hội đồng quản trị. 

• Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, hoạt 
động kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư của 
Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD 
trình Đại hội cổ đông.

• Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 
điều hành hoạt động của Ban TGĐ nếu xét thấy cần 
thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 
lệ công ty. 

STT  Họ và tên  Chức danh  Thù lao (đồng)

1  Ông Nguyễn Mạnh Hùng  Chủ tịch HĐQT      72,000,000 

2  Bà Phan Thị Minh Châu  Phó Chủ tịch HĐQT      60,000,000 

3  Ông Nguyễn Tiến Chinh  Thành viên HĐQT      48,000,000 

4  Ông Nguyễn Văn Bộ Thành viên HĐQT      48,000,000 

5  Ông Lê Văn Minh Thành viên HĐQT      48,000,000 

6  Ông Johan De Geer Thành viên HĐQT                   16,000,000   

Tổng Cộng   292,000,000 

STT  Họ và tên  Chức danh  Thù lao (đồng)

1  Bà Nguyễn Thị Phương Hồng  Trưởng BKS      36,000,000 

2  Ông Hồ Quốc Công  Thành viên BKS      24,000,000 

3  Ông Hồ Minh Tuấn  Thành viên BKS      24,000,000 

Tổng Cộng     84,000,000 

 Họ và tên Năm 2016
(đồng)

 Năm 2017
(đồng)

 Tất cả các thành viên Ban Tổng Giám đốc  1,936,984,595 3,190,815,757

Thu lao của Hội đồng quản trị

Thù lao của Ban kiểm soát

Tổng lương và các khoản lợi ích khác của Ban Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT
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TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Đào tạo về quản trị công ty
Vấn đề quản trị Công ty được HĐQT, ban Tổng giám 
đốc hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho các thành 
viên trong ban điều hành được tham gia các chương 
trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng quản trị 
Công ty. Trong đó, nổi bật nhất là các chương trình 
đào tạo sau:

Chương trình huấn luyện doanh nghiệp Action-
COACH

ActionCOACH Business Coaching là tổ chức Huấn 
luyện Doanh nghiệp toàn cầu hoạt động với mục 
đích tạo ra nhiều lợi nhuận và thời gian hơn cho chủ 
doanh nghiệp. Với 25 năm kinh nghiệm trên hơn 60 
quốc gia, ActionCOACH hướng đến mục tiêu giúp 
các chủ doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn, đội 
ngũ nhân viên tốt hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận 
hơn với phương pháp không chỉ huấn luyện chủ do-
anh nghiệp mà còn yêu cầu họ thực hiện tất cả chiến 
lược kinh doanh cần thiết để đảm bảo cho sự phát 
triển ổn định và lâu dài của doanh nghiệp. 

Năm 2017, Nafoods Group đã ký hợp đồng với Ac-
tionCOACH và cử một Team (do Tổng Giám đốc làm 
trưởng team) tham gia huấn luyện tại Hà Nội. Việc 
tham gia huấn luyện giúp Nafoods Group phát triển 
đội ngũ nhân sự có năng lực (trước hết là các thành 
viên thuộc Team huấn luyện) làm việc hiệu quả mang 
lại lợi nhuận cho công ty. Tạo điều kiện cho Công ty 
hiểu rõ phát triển đội ngũ nhân sự được hiểu không 
chỉ gồm định hướng và đào tạo mà còn giúp khai mở 
những khả năng tiềm ẩn bên trong của nhân viên. Từ 
đó giúp cải thiện các mối quan hệ trong công việc và 
hỗ trợ với sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhằm 
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Kết 
quả bước đầu của việc tham gia huấn luyện được 
phản ánh rõ nét trong quá trình xây dựng kế hoạch 
sản xuất kinh doanh và KPI năm 2018 (Team huấn 
luyện ứng dụng sáng tạo những kiến thức trong qua 
trình tham gia huấn luyện vào thực tiễn xây dựng kế 
hoạch), cũng như các buổi đào tạo về kỹ năng/nâng 
cao chất lượng công việc trong hệ thống Nafoods 
Group.

Cùng với sự đồng hành của nhà huấn luyện doanh 
nghiệp, Nafoods Group mong muốn toàn thể CBCNV 
trong hệ thống gia tăng động lực và kỹ năng làm việc 
năng suất hơn để luôn đạt và vượt kết quả sản xuất 
kinh doanh cũng như có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đào tạo hệ thống quản lý 

Hệ thống quản lý giúp cho đội ngũ quản lý nắm một 
cách hệ thống hơn đồng thời giúp cho các vị trí nhân 
sự mới của công ty tiếp cận nắm bắt hệ thống quản 
lý của công ty. Ban lãnh đạo Nafoods Group đã tiếp 
cận nắm bắt, hiểu rõ về hệ thống; vận hành các công 
cụ quản lý một cách thuần thục; chủ động đưa ra 
các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống.

Nafoods Group đang ngày càng chuẩn hóa lại mô 
hình quản trị công ty và hệ thống quản lý, bao gồm 
nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, 
thiết kế hệ thống tiêu chí phục vụ đánh giá kết quả 
công việc, đánh giá năng lực cho cán bộ nhân viên 
Công ty và hệ thống trả lương 3P.

Tuân thủ quy định về quản trị công ty
Năm 2017, Công ty tiếp tục tuân thủ tốt các quy định 
hiện hành về quản trị công ty đối với công ty niêm 
yết. Bao gồm:

• Công bố thông tin: Năm 2017, Công ty thực hiện 
tương đối tốt các quy định về công bố thông tin, đảm 
bảo công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời tới UBCK 
Nhà nước, Sở GDCK TP. HCM cũng như trên website 
Công ty. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của 
Công ty sau khi được kiểm toán lại đã nhanh chóng 
được công bố trên thị trường và được ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2017 thông qua. Cũng trong năm 2017, 
Công ty hướng tới nâng cao chất lượng Báo cáo 
thường niên cả về mặt nội dung cũng như hình thức 
bảo cáo nhằm truyền tải tốt hơn thông tin đến các cổ 
đông cũng như cộng đồng nhà đầu tư.

• Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017 và Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2017 của Công ty được tổ 
chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

• Cập nhật các quy định mới về quản trị công ty: 
Năm 2017, Chính ban hành Nghị định số 71/2017/
NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng cho các công ty 
đại chúng và sau đó là Thông tư số 95/2017/TT-BTC 
của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 
định 71/2017/NĐ-CP. 

Quản trị sản xuất
Hiện nay, Nafoods Group đang thực hiện quản trị 
sản xuất bằng hệ thống quản lý chất lượng theo các 
tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Tiêu chuẩn AIJN, Tiêu 
chuẩn BRC, Halal, Kosher

Hiện quả thực hiện:

• Quản lý hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 
và tiêu chuẩn BRC giúp Công ty kiểm soát hiệu quả 
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng 
sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng và các thị 
trường khó tính.

• Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và BRC 
tạo uy tín của Công ty và góp phần cho việc hợp tác 
lâu dài giữa Công ty và khách hàng cũng như các tổ 
chức liên quan đến sản xuất, chế biến, vận chuyển, 
bao gói, lưu kho, cung cấp thiết bị & dịch vụ... thực 
phẩm nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh 
nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực quốc 
tế về an toàn thực phẩm.

• Hệ thống tài liệu, hồ sơ được sắp xếp và kiểm 
soát chặt chẽ giúp việc sử dụng thuận tiện và nhanh 
chóng, khắc phục những thiếu sót trong quá trình 
giải quyết công việc.

• Lãnh đạo Công ty và tập thể cán bộ, công nhân 
viên các đơn vị đã và đang tham gia tích cực trong 
việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu 
chuẩn ISO 22000:2005 và BRC vào hoạt động sản 
xuất ngày càng hiệu quả.

Kế hoạch cải tiến

• Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức về sự 
tuân thủ cho đội ngũ công nhân viên thực hiện công 
tác quản lý, vận hành hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 
ISO 22000:2005, BRC và các tiêu chuẩn khác đặc 
biệt là các nhân viên mới.

• Cải tiến một số quy trình, hạng mục công việc, cơ 
sở hạ tầng đã không phù hợp với tiêu chuẩn hiện 
hành.

Quản lý kế hoạch sản xuất – kinh doanh:
Hiện tại Công ty áp dụng công cụ quản lý BSC/KPI 
để quản lý kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, 
theo bộ công cụ này nhân sự Công ty được quản trị:

• Từ mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức Công ty xác 

định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban.

• Từ ma trận chức năng xây dựng hệ thống bản mô 
tả công việc cho từng cá nhân

• Từ chiến lược của Công ty xây dựng hệ thống đánh 
giá hiệu quả theo mục tiêu (BSC): hệ thống chỉ tiêu 
công ty => Hệ thống chỉ tiêu bộ phận => Hệ thống 
chỉ tiêu cá nhân

• Xây dựng hệ thống đánh giá BSC/KPI

• Từ năng lực cốt lõi của tổ chức xây dựng hệ thống 
đánh giá năng lực cán bộ công nhiên viên

• Áp dụng mô hình trả lương, thưởng cho người lao 
động theo vị trí công việc, năng lực cá nhân, mức độ 
hoàn thành mục tiêu, kế hoạch cá nhân nhằm đảm 
bảo sự công bằng và tạo động lực cho người lao 
động, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

Ứng dụng Công nghệ thông tin 
Hiệu quả thực hiện

• Áp dụng các phần mềm hỗ trợ công việc như: phần 
mềm kế toán online của FAST, các sản phẩm phần 
mềm kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan do Nhà nước 
triển khai.

• Xây dựng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng tới 
áp dụng công nghệ lưu trữ điện toán đám mây trên 
các server. Đưa kế hoạch áp dụng các sản phẩm 
phần mềm bản quyền từ Google: hệ thống Email, 
hệ thống họp trực tuyến, ..., xây dựng cơ sở dữ liệu 
theo dõi cây trồng.

Kế hoạch cải tiến:

• Xây dựng hệ thống họp trực tuyến 

• Chuyển đổi hệ thống email và triển khai môi trường 
cộng tác (office 365 hoặc Google app) 

• Lắp đặt hệ thống camera 

• Nâng cấp hệ thống mạng LAN

• Xây dựng hệ thống công cụ phục vụ vận hành và 
kiểm soát quy trình bằng Excel

• Trang bị bổ sung, nâng cấp thiết bị văn phòng cho 
các công ty thành viên Quý 

• Xây dựng Data Center dựa trên công nghệ điện 
toán đám mây (Thuê cơ sở hạ tầng máy chủ) 

•Nâng cấp đồng bộ đường truyền Internet
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Quản trị mục tiêu và điều hành doanh nghiệp bằng phương pháp quản lý hiện đại

Áp dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) để quản trị mục tiêu và điều hành hệ thống Ở Nafoods Group, BSC và KPI là “đôi bạn” cùng 
đồng hành 

Song song với việc áp dụng BSC để phát triển do-
anh nghiệp cân bằng, Nafoods Group chọn KPI làm 
công cụ để đánh giá, đo lường hiệu quả làm việc của 
các công ty, các phòng ban và mỗi cá nhân từ người 
công nhân/ nhân viên cho tới Lãnh đạo cấp cao. 

Tương ứng trên từng khía cạnh của Thẻ điểm cân 
bằng, hàng năm Nafoods Group xây dựng: (i) các 
mục tiêu cụ thể, (ii) thước đo cho từng mục tiêu, (ii) 
các chỉ tiêu cho thước đo, (iii) chương trình hành 
động cho từng mục tiêu cụ thể cho từng bộ phận/ 
đơn vị và mỗi một cá nhân.

Đã 6 năm, mỗi một cá nhân hay bộ phận/đơn vị 
thuộc Nafoods Group luôn nhận thức được lợi ích 
của người lao động gắn liền với hiệu quả của doanh 
nghiệp, mà hiệu quả của doanh nghiệp lại được tích 
lũy từ sự cống hiến và hiệu quả làm việc của mỗi cá 
nhân. Bởi vậy, tinh thần “công bằng” đã được thấm 

nhuần tới mỗi một thành viên của Nafoods Group, 
đó là: sự đãi ngộ đi đôi với mức độ & hiệu quả cống 
hiến; và, lợi ích cá nhân đi đôi với lợi ích doanh ng-
hiệp.

Thỏa mãn nhu cầu “Khách hàng nội bộ”

Vì mỗi mắt xích của chuỗi giá trị mà Nafoods Group 
đang vận hành đảm nhận một chức năng riêng của 
chuỗi, mà sản phẩm của mắt xích trước là đầu 
vào của mắt xích sau. Bởi vậy, để sản phẩm của 
Nafoods Group mang lại lợi ích tốt nhất cho khách 
hàng, trước hết ngay trong nội bộ, Nafoods Group 
quản trị hệ thống bằng việc phải coi và ứng xử với 
nhau như khách hàng để đáp ứng và thỏa mãn tốt 
nhất nhu cầu của nhau thông qua việc giao KPI đúng 
trọng tâm và thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế gắn 
với các chế tài giữa các công ty trong hệ thống. Đây 
cũng là một trong những giải pháp quản trị kế hoạch 
của toàn hệ thống mà Nafoods Group đang áp dụng.

Ý thức được để một chuỗi giá trị dọc đặc biệt là chuỗi giá trị nông nghiệp phát triển bền vững là một thách 
thức lớn đối với người Lãnh đạo. 

Nafoods Group hiểu rằng yếu tố “cân bằng” sẽ góp phần rất quan trọng để hướng tới sự phát triển  bền 
vững. Bởi vậy, cách đây 6 năm, Nafoods Group đã tiếp cận và ứng dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng 
để quản trị mục tiêu và điều hành toàn hệ thống.

Ở Nafoods Group, bốn khía cạnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học tập – Phát triển của  Thẻ điểm 
cân bằng được cấu trúc xuyên suốt từ Sứ mệnh, Các giá trị văn hóa, Tầm nhìn, Chiến lược và Kế hoạch của 
tổ chức thông qua Bản đồ chiến lược; được áp dụng xuyên suốt từ công ty Mẹ đến các công ty thành viên, 
từ cấp Lãnh đạo cao nhất đến nhân viên.

Ý thức được để một chuỗi giá trị dọc đặc biệt là 
chuỗi giá trị nông nghiệp phát triển bền vững là một 
thách thức lớn đối với người Lãnh đạo. 

Nafoods Group hiểu rằng yếu tố “cân bằng” sẽ góp 
phần rất quan trọng để hướng tới sự phát triển  bền 
vững. Bởi vậy, cách đây 6 năm, Nafoods Group 
đã tiếp cận và ứng dụng phương pháp Thẻ điểm 
cân bằng để quản trị mục tiêu và điều hành toàn hệ 
thống.

Ở Nafoods Group, bốn khía cạnh Tài chính, Khách 
hàng, Quy trình nội bộ, Học tập – Phát triển của  Thẻ 
điểm cân bằng được cấu trúc xuyên suốt từ Sứ 
mệnh, Các giá trị cốt lõi, Tầm nhìn, Chiến lược và 
Kế hoạch của tổ chức thông qua Bản đồ chiến lược; 
được áp dụng xuyên suốt từ công ty Mẹ đến các 
công ty thành viên, từ cấp Lãnh đạo cao nhất đến 
nhân viên.

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
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QUẢN TRỊ RỦI RO
STT Rủi ro Xu hướng/giải pháp phòng ngừa rủi ro

1 Rủi ro kinh tế 
Rủi ro hệ thống thông qua những biến động 
như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, 
lãi suất, ... có tác động trực tiếp hoặc gián 
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Tăng trưởng kinh tế: Là một bộ phận 
của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh 
của Công ty luôn gắn liền với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Những biến động trong 
kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc 
độ đầu tư của nền kinh tế và ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của 
Nafoods Group

• Lạm phát: Lạm phát là yếu tố vĩ mô có tác 
động đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức mua của người tiêu dùng.

• Lãi suất: Công ty sử dụng nguồn vốn vay 
từ các ngân hàng thương thương mại để 
tài trợ cho các hoạt động kinh doanh vì vậy 
những biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến Công ty

Kinh tế vĩ mô của Việt Nam những năm qua tương 
đối tốt: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6.81%; lạm phát 
được kìm chế ở mức thấp; lãi suất ngân hàng thấp và 
ổn định. Đây là những điều kiện thuận lợi để Công ty 
tận dụng và phát triển

2 Rủi ro luật pháp 

Rủi ro phát sinh do việc không kịp thời nắm 
bắt các quy định của pháp luật dẫn tới các 
tác động tiêu cực trong quá trình sản xuất 
kinh doanh.

• Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá 
trình hoàn thiện nên còn nhiều hạn chế cũng như 
thương xuyên thay đổi
• Để hạn chế những tác động này, Nafoods Group đã 
xây dựng điều lệ và quy chế quản trị cập nhật với 
những văn bản pháp luật mới nhất.

3 Rủi ro chuỗi cung ứng

Là rủi ro phát sinh khi nguồn cung cấp 
nguyên liệu không có sãn và/hoặc thiếu 
gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động 
liên tục và tăng giá thành sản phẩm

Nafoods Group chủ động xây dựng vùng nguyên liệu 
cũng như kết hợp với bà con nông dân trong việc bao 
tiêu nông sản để hạn chế rủi ro này

4 Rủi ro vận hành chuỗi giá trị

Kết quả không tốt tại một khâu nào nó 
trong chuỗi giá trị sẽ ảnh hưởng đến toàn 
bộ hệ thống.

Nafoods Group thực hiện chuỗi giá trị từ việc lựa chọn 
giống, chăn nuôi, trồng trọt, đến sản xuất và xuất 
khẩu. Mô hình này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và 
đồng bộ của toàn hệ thống. Công ty nhận thức rõ tầm 
quan trọng của các khâu, quy trình vận hành và đưa ra 
phương thức quản trị tốt nhằm giảm thiểu rủi ro này.

 

STT Rủi ro Xu hướng/giải pháp phòng ngừa rủi ro

5 Rủi ro trong vận chuyển và bảo quản 
thành phẩm

Quá trình vận chuyển gặp trục trặc dẫn đến 
chất lượng sản phẩm không được đảm 
bảo khi tới tay khách hàng.

Nafoods Group giảm thiểu thời gian vận chuyển từ 
vùng nguyên liệu tới nhà máy chế biến để hạn chế rủi 
ro này. 
Bên cạnh đó, quá trình bảo quản và vận chuyển sản 
phẩm cũng được kiểm tra kỹ lưỡng và chặt chẽ.

6 Rủi ro thời tiết

Là rủi ro phát sinh khi các tác động xấu của 
thời tiết ảnh hưởng xấu đến nguồn nguyên 
liệu trực tiếp và gián tiếp của Công ty

Thời tiết hiện nay bị ảnh hưởng nhiều của biến đổi 
khí hậu và thay đổi khó lường trước. Công ty đã thực 
hiện những biện pháp trồng trọt và bảo quản nhằm 
giảm ảnh hưởng của rủi ro thời tiết.

7 Rủi ro tỷ giá 

Tỷ giá thay đổi ảnh hưởng đến dư nợ vay 
USD và giá bán bằng USD của các sản 
phẩm xuất khẩu.

Xu hướng đồng USD tăng giá có lợi cho Nafoods 
Group do Công ty xuất khẩu và thu doanh thu bằng 
USD.

8 Rủi ro cạnh tranh 

Cạnh tranh của các thương hiệu khác tại 
Việt Nam và quốc tế.

• Xu hướng cạnh tranh ngày càng gia tăng cùng với 
quá trình toàn cầu hóa. 

• Các giải pháp giảm thiểu rủi ro đã được triển khai 
như phát triển sản phẩm thuộc thị trường ngách, độc 
quyền duy nhất trên thị trường, giá cả hợp lý, nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng

9 Rủi ro truyền thông đại chúng

Ảnh hưởng của dư luận, xã hội tác động 
không tốt đến hình ảnh của Nafoods Group

Người tiêu dùng hiện đại có xu hướng bị ảnh hưởng 
bởi thông tin đại chúng, mạng xã hội. Giải pháp của 
Nafoods Group: nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 
sóc khách hàng chu đáo, giải quyết thắc mắc của 
khách hàng kịp thời; duy trì và nâng cao chất lượng 
hoạt động quan hệ nhà đầu tư

10 Rủi ro chất lượng sản phẩm

Sản phẩm trong quá trình sản xuất gặp vấn 
đề ảnh hưởng đến chất lượng.

Sản phẩm của Nafoods Group được kiểm soát 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như BRC, ISO 
22000:2500, HACCP, SGF và ngoài ra còn có kiểm 
soát chất lượng nội bộ của Nafoods Group. Rủi ro này 
đang được kiểm soát hiệu quả.
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PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

• Mục tiêu chung
• Trách nhiệm với sản phẩm
• Phát triển nguồn nhân lực
• Bảo vệ môi trường
• Hỗ trợ phát triển cộng đồng
• Phát triển kinh tế địa phương
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MỤC TIÊU CHUNG

TRÁCH NHIỆM  VỚI SẢN PHẨM
Đặt an toàn thực phẩm làm nguyên tắc hàng đầu, 
Nafoods Group cam kết mỗi sản phẩm của Nafoods 
Group đều là kết quả của một chu trình khép kín đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt.

Nghiên cứu sản phẩm an toàn

Chiến lược phát triển sản phẩm của Nafoods Group 
từ trước tới nay vẫn luôn hướng đến sự an toàn và 
lợi ích sức khỏe của khách hàng. Vì thế chúng tôi 
vô cùng cẩn trọng trong từng giai đoạn: từ lựa chọn 
nguồn nguyên liệu đến thiết kế kiểu dáng bao bì sản 
phẩm nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho người sử 
dụng. Ngoài ra, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng 
những thành phần có thể gây ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe người tiêu dùng như dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật cho tất cả sản phẩm của Nafoods Group 
hiện tại và tương lai.

Chuỗi giá trị khép kín

Nafoods Group đã hình thành được chuỗi giá trị sản 
phẩm khép kín từ sản xuất giống, trồng trọt, chế biến 
và vận chuyển đến tận tay khách hàng. Quy trình vô 
cùng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm thực 
sự an toàn.

Những năm qua, Nafoods Group đã có những bước 
phát triển ấn tượng; trở thành một trong những       
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu các sản phẩm rau 
củ quả lớn nhất tại Việt Nam và đang không ngừng 
nỗ lực chinh phục thị trường quốc tế. Nafoods 
Group luôn xác định nguyên tắc kinh doanh là gắn 
kết một cách hài hoà giữa mục tiêu kinh doanh với 
trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.

Vì vậy, suốt 23 năm qua, Công ty luôn theo đuổi mục 
tiêu phát triển bền vững với tâm niệm đưa sản phẩm 
của một chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, khép kín với 
một mô hình quản trị theo hướng chuyên môn hóa 
mang thương hiệu và bản sắc văn hóa Nafoods – 
“trọn vẹn từ thiên nhiên” đến với khách hàng, cùng 
với bảo vệ môi trường và tạo ra những tác động tích 
cực đến cộng đồng & xã hội.

Thiết bị, công nghệ hiện đại

Để đảm bảo chất lượng tuyệt vời của sản phẩm, 
Nafoods Group không ngừng nghiên cứu, đầu tư 
cho các thiết bị và công nghệ hiện đại và tự hào rằng 
chúng tôi đang sở hữu những dây chuyền sản xuất 
tiên tiến hàng đầu trên thế giới.

Quản lý và kiểm soát chất lượng vận hành theo 
tiêu chuẩn quốc tế

Nafoods Group luôn coi trọng các công tác quản lý 
và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chúng tôi áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các tiêu chuẩn 
quốc tế như Global Gap, BRC, ISO,… để kiểm soát 
chặt chẽ và toàn diện tất cả các công đoạn từ trước, 
trong, và sau sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng 
sản phẩm Nafoods luôn là an toàn.

Thông tin trung thực, đầy đủ cho người tiêu dùng

Nafoods Group cam kết cung cấp đầy đủ và trung 
thực những thông tin về sản phẩm như quy trình 
trồng trọt, thu hoạch, chế biến, bảo quản để giúp 
khách hàng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của 
Nafoods Group một cách tối ưu và hài lòng.

Trách nhiệm với 
sản phẩm

Phát triển nguồn 
nhân lực

Bảo vệ môi 
trường

Hỗ trợ phát triển 
cộng đồng

Phát triển kinh tế 
địa phương
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PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Mục tiêu
Nafoods Group đã và đang từng ngày hoàn thiện và 
xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc 
riêng, khởi tạo một nền tảng vững chắc, văn minh, 
cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi cho người lao 
động trong công ty.

Điều kiện làm việc an toàn và được chăm sóc 
sức khoẻ

Nhu cầu được làm việc trong điều kiện an toàn và 
được chăm lo về sức khoẻ của người lao động là 
chính đáng, Nafoods Group cam kết:

• Trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những 
biện pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động 
trong quá trình làm việc.

• Tổ chức các chương trình hướng dẫn và đào tạo 
an toàn thường niên cho người lao động.

• Xây dựng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy 
tại tất cả các trụ sở, địa điểm hoạt động và đảm bảo 
100% người lao động được huấn luyện về phòng 
cháy chữa cháy mỗi năm một lần.

• Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. 
Ngoài bảo hiểm sức khỏe theo pháp luật, người lao 
động còn được cung cấp những gói khám sức khỏe 
toàn diện, bảo hiểm tai nạn.

Phát triển đội ngũ lao động đa dạng, tôn trọng sự 
khác biệt và không phân biệt đối xử

Chúng tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc 
văn hoá, văn minh cho tất cả mọi thành viên của 
công ty. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn đối xử 
với các nhân viên của mình và khuyến khích tất cả 
mọi người trong Nafoods Group đối xử với nhau trên 
nguyên tắc “tôn trọng, bình đẳng, không phân biệt 
giới tính, vùng miền, tôn giáo”.

Người lao động được đảm bảo tất cả các quyền 
lợi mà phát luật quy định

Quan hệ giữa Nafoods Group và người lao động 
được xác lập trên cơ sở tự nguyện. Nafoods Group 
cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi của người lao 
động thuộc công ty:

• Mọi quyền lợi của người lao động theo Bộ Luật Lao 
động đều được đảm bảo.

• Nafoods Group tuyệt đối không sử dụng lao động 
trẻ em và lao động cưỡng bức.

• Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho toàn 
bộ nhân viên.

• Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi 
cho người lao động.

Giá trị lao động của nhân viên được ghi nhận và 
bù đắp thoả đáng

Luôn ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực cùng với 
các giá trị lao động của tất cả các nhân viên trong 
hành trình lớn mạnh và trong từng thành công của 
Nafoods Group, chúng tôi muốn từng thành viên 
của công ty nhận được những gì họ xứng đáng. Tại 
Nafoods Group chúng tôi có các chính sách về tiền 
lương rõ ràng và công bằng để đảm bảo từng thành 
viên của Nafoods Group sẽ có một mức thu nhập 
tốt và thoả đáng với công sức và tâm huyết của họ.

Phát triển nhân viên

Tại Nafoods Group, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc phát triển nhân viên trong vấn đề xây 
dựng một môi trường làm việc hiệu quả và tích cực. 
Vì thế, Nafoods Group dành một phần ngân sách 
không nhỏ cho các hoạt động đào tạo nhân viên 
thường niên thông qua các chương trình đào tạo nội 
bộ và bên ngoài. Chúng tôi mong muốn tạo cơ hội và 
điều kiện tốt nhất cho nhân viên của mình nâng cao 
kiến thức, phát triển bản thân đồng thời đóng góp 
cho sự phát triển công ty và cộng đồng.

Người lao động của các đối tác trong chuỗi cung 
ứng

Trong quan điểm về người lao động của Nafoods 
Group, chúng tôi không những chỉ quan tâm tới 
những nhân lực trực thuộc công ty mà còn quan 
tâm đến lực lượng lao động gián tiếp làm việc trong 
chuỗi cung ứng của mình.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ lao động, chúng tôi 
yêu cầu:

• Phải ký kết hợp đồng lao động với những người lao 
động sẽ tham gia vào công việc của Nafoods Group.

• Đóng bảo hiểm xã hội, tổ chức hoạt động công 
đoàn và các chế độ khác theo quy định của pháp 
luật cho người lao động.

• Có chế độ bảo hiểm tai nạn cho người lao động 
24/24.

• Tất cả các yêu cầu này đều được cam kết trong 
hợp đồng giữa Nafoods Group và nhà cung cấp dịch 
vụ lao động. Chúng tôi cũng chấp nhận việc tính các 
chi phí phát sinh vào phí dịch vụ của mình.

CBCNV Nafoods Group đi du lịch mùa hè năm 2017 tại Nha Trang

Nafoods Group tham dự giải bóng đá nữ Công đoàn ngành Công thương nhân ngày Phụ nữ Việt Nam năm 
2017
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Hành động
Số lượng lao động và mức lương trung bình Hoạt động đào tạo

Cơ cấu lao động Chỉ tiêu Năm 2017

Tổng số lượt đào tạo 1,070 lượt

Tổng số giờ đào tạo 7,438 giờ

- Đào tạo nội bộ 3,326 giờ

- Đào tạo bên ngoài 4,112 giờ

Tổng chi phí đào tạo 1,445 triệu đồng

Số lượt đào tạo/người 3 lượt

Số giờ đào tạo/người 20 giờ

Chi phí đào tạo/người 3.89 triệu đồng

Một số chương trình đào tạo của Nafoods Group 
trong năm:

• Đào tạo nội bộ: đào tạo cho lao động thời vụ, tổ 
chức thi tay nghề, phổ biến quy chế, đào tạo về chất 
gây dị ứng, đào tạo quy định an toàn thực phẩm, 
đào tạo về tiêu chuẩn HALAL trong doanh nghiệp, …

• Đào tạo bên ngoài công ty: đào tạo tiếng Anh trực 
tuyến, chương trình huấn luyện doanh nghiệp Ac-
tionCOACH, các chương trình đào tạo chuyên gia 
đánh giá nội bộ, đào tạo kiến thức về PCCC,…

7,439

   Tổng số giờ đào tạo trong năm 2017

1,445

   Tổng chi phí đào tạo năm 2017

giờ triệu đồng

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mục tiêu

Nafoods Group luôn ý thức rằng bất kỳ hoạt động 
trồng trọt, sản xuất nào cũng có những tác động đến 
môi trường xung quanh. Vì thế tất cả giải pháp của 
chúng tôi đều hướng đến các mục đích chính: sử 
dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào (vật liệu, năng 
lượng, nguồn nước) và kiểm soát yếu tố đầu ra để 
giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng

Nhận biết rằng sử dụng năng lượng một cách hiệu 
quả là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều 
nhất trong thời gian vừa qua cũng như trong tương 
lai, Nafoods Group cũng đang trên hành trình đạt 
đến mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng 
bằng các biện pháp bao gồm:

• Nâng cao chất lượng quản lý

• Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch, 
năng lượng có thể tái tạo

• Sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng 
thay cho các thiết bị cũ

Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng
Nguyên vật liệu sử dụng

Nguyên liệu chính mà Nafoods Group sử dụng là các 
loại trái cây để chế biến như: chanh leo, gấc, dứa, 
xoài, dừa, thanh long, mãng cầu xiêm, vải, v.v. Đối 
với chanh leo và gấc, công ty đã chủ động được một 
phần nguyên liệu đầu vào. Phần nguyên liệu chanh 
leo, gấc còn lại và các loại trái cây khác, công ty 
tiến hành thu mua từ bà con nông dân theo các hợp 
đồng liên kết.
Tái chế nguyên liệu

• Tái chế Bã chanh leo sản xuất từ dịch chanh leo: 
hơn 890 tấn hạt chanh leo đã được tái chế trong 
năm 2017

• Phương pháp tái chế: Đem sấy khô rồi đốt để thay 
thế than, làm nhiên liệu đốt lò hơi

Sử dụng nguồn nước hiệu quả và tiết kiệm

Nước là một tài nguyên quan trọng phục vụ cho quá 
trình sản xuất của Nafoods Group. Ý thức được sự 
quan trọng của tài nguyên này đối với cuộc sống con 
người trong bối cảnh nguồn nước ngầm đang cạn 
kiệt và ô nhiễm, Nafoods Group cam kết sẽ sử dụng 
nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất bằng các 
biện pháp tiết kiệm và tái sử dụng.

Kiểm soát và xử lý tốt phát thải

Với mục tiêu là giảm thiểu tối đa các tác động đến 
môi trường, Nafoods Group đặt vấn đề về phát thải 
ngay từ những giai đoạn đầu tiên trong các quy 
trình quy hoạch xây dựng và cố gắng quản lý chặt 
chẽ nhất có thể về vấn đề này trong suốt quá trình 
hoạt động của mình. Chúng tôi tự hào rằng Nafoods 
Group đang vận hành cơ chế quản lý, kiểm soát và 
xử lý chất thải đảm bảo an toàn với môi trường tuân 
theo các tiêu chuẩn tiên tiến trong tất cả các hoạt 
động của Nafoods Group và sẽ tiếp tục cải tiến hơn 
trong tương lai.

Hành động

Tiêu thụ năng lượng
Năng lượng sử dụng

STT Tổng năng lượng sử dụng 
phân loại theo từng nguồn 2015 2016 2017

1 Điên năng

Lượng tiêu thụ (Kwh)              2,670,303              2,312,727 2,782,278

Năng lượng tiêu thụ (Kjun)        9,613,090,909        8,325,818,182 9,936,707,142

Chi phí (triệu đồng)                   4,005                   3,469 4,221

2 Dầu

Lượng tiêu thụ (lít) 2,222 1,800 8,024

Năng lượng tiêu thụ (Kjun)            78,130,853            63,292,320 282,143,097

Chi phí (triệu đồng) 30.7 19 116.4

3 Gas

Lượng tiêu thụ (kg) 2,390 2,040 2,691

Năng lượng tiêu thụ (Kjun)          105,160,000            89,760,000 118,404,000

Chi phí (triệu đồng) 45 36.8 48.5

4 Mùn cưu

Lượng tiêu thụ (tấn) 473 468 503

Năng lượng tiêu thụ (Kjun) - - -

Chí phí (triệu đồng) 340.56 307 285.5

Điện năng Dầu Gas

2,782,278 Khw

Tiêu thụ điện năm 2017

8,024 Lít

Tiêu thụ dầu năm 2017

2,691 Kg

Tiêu thụ gas năm 2017
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Tiêu thụ năng lượng
Sáng kiến tiết kiệm năng lượng

Tiêu thụ nước
Nguồn nước sử dụng

Nguồn nước được Nafoods Group sử dụng là nguồn nước mặt, được khai thác từ hồ tự nhiên sau đó tiến 
hành các công đoạn xử lý nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh và đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất cũng 
như sinh hoạt của Công ty.
Lượng nước sử dụng

Tái chế nước

Hiện nay Nafoods Group đang tái chế nước chủ yếu bằng phương pháp ngưng tụ cô đắc nước sau quá 
trình sản xuất. Khối lượng nước được tái chế năm 2017 là khoảng 5.247 M3, tương đương 7,54% tổng khối 
lượng nước sử dụng.
Xử lý nước:

Đối với lượng nước sử dụng không qua tái chế, Nafoods Group có hệ thống xử lý nước để đảm bảo các tiêu 
chuẩn cũng như các quy định của pháp luật. Nguồn nước sau khi đã xử lý được được xả thải đúng chỗ và 
đảm bảo không gây các tác động xấu tới môi trường.

STT Sáng kiến giúp tiết 
kiệm năng lượng Nội dung chi tiết Năng lượng tiết 

kiệm (Kjun)

1
Cải tiến quy trình vận 
hành máy lạnh hầm 
đông IQF

Bằng cách điều chỉnh van cấp dịch cho hệ thống 
lạnh hầm đông IQF bằng tay giúp thay đổi thời gian 
làm lạnh cho hệ thống nhanh hơn, hiệu quả hơn, 
giúp tăng công suất làm lạnh cho hệ thống, tiết 
kiệm chi phí điện trên tấn thành phẩm năm 2017. 
Với cải tiến này đã giảm được 28,100 Kw điện 
năng tiêu thụ.

100,357,142

2

Cải tiến tăng công suất 
rót chanh leo puree 
bằng phương pháp 
thanh trùng 2 lần

Trước cải tiến: Công suất rót chanh leo puree đạt 
tối đa 1200l/h. 
Sau cải tiến:  Công suất rót chanh leo puree đạt 
tối đa 1600l/h. Tiết kiệm 794 Kw điện năng tiêu thụ

    2,835,714

3

Giải pháp phân luồng 
nước thải và cải tiến 
phương pháp nuôi cấy 
vi sinh nước thải

Trước sản cải tiến: Toàn bộ lượng nước làm mát 
cho bản vĩ chiller, nước cooling tower đều được 
đưa về khu vực xử lý nước thải gây quá tải cho 
hệ thống. 
Sau cải tiến: Phân luồng nước làm mát chiller, 
nước cooling tower đưa về ao nuôi cá, tái sử dụng 
mục đích chăn nuôi.
Với giải pháp này tiết kiệm được 2120kw điện 
năng tiêu thụ

7,571,428

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017

Khối lượng nước sử dụng m3 43.762 69.563

- Nước phục vụ sản xuất m3 32.530 44.220

- Nước phục vụ sinh hoạt m3 11.232 25.343

Khối lượng nước tái chế m3 4.000 5.247

Tỷ lệ nước tái chế % 9,14% 7,54%

Tiêu thụ nước Tái chế nước

69,563 M3

Lượng nước năm 2017

5,247 M3

Lượng nước được tái chế năm 2017

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Mục tiêuMục tiêu
Trong mọi hoạt động của mình, Nafoods Group đều 
hướng đến việc gắn kết sự phát triển công ty với sự 
phát triển chung của nền kinh tế địa phương và đất 
nước.

Hoạt động tuân thủ pháp luật

• Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật tại những 
nơi Nafoods Group hoạt động

• Đảm bảo các số liệu báo cáo, thống kê cung cấp 
cho các cơ quan chức năng là chính xác, trung thực, 
đầy đủ và kịp thời

• Tích cực tham gia vào các chương trình phát động 
của chính phủ nhằm ổn định và phát triển kinh tế

• Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa 
vụ khác theo quy định của pháp luật các nước

Phát triển kinh tế tại các địa phương

Tại các địa phương mà Nafoods Group có hoạt động 
sản xuất và kinh doanh, Nafoods Group luôn hướng 
đến viêc gắn kết giữa mở rộng quy mô hoạt động với 
sự phát triển kinh tế của địa phương:

• Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng các cơ 
sở hạ tầng tại địa phương.

• Tạo việc làm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động 

Nafoods sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể tham gia rộng 
và sâu hơn các chương trình hỗ trợ cộng đồng và 
cùng phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày 
càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Nafoods Group luôn xem đây là định hướng chung 
cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của mình. Các 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng được phát động và tổ 
chức bởi ban điều hành Nafoods Group luôn nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân 
viên của công ty:

• Hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt tại các trại trẻ mồ côi, trẻ em cơ nhỡ tại các 
trung tâm nhân đạo.

• Hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt.

Hành động
Nafoods Group luôn cố gắng chia sẻ những giá trị 
của mình đến với cộng đồng xã hội. Trong năm 2017, 
Công ty đã có những hoạt động hết sức thiết thực 
như:

Tạo công ăn việc làm

- Hệ thống Nafoods Group có hàng trăm CBCNV là 
con em dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa;

- Chuỗi giá trị nông nghiệp của Nafoods Group đã 
tạo công ăn việc làm cho hàng vạn bà con nông dân 
từ các vùng miền Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Tây 
Bắc, …

Tham gia các chương trình từ thiện

Tham gia chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân 
Đinh Dậu” do Tỉnh Nghệ An tổ chức

Hợp tác đào tạo sinh viên

Là nơi đào tạo thực hành cho nhiều thế hệ sinh viên: 
Các công ty thuộc hệ thống Nafoods Group từ lâu 
đã trở thành cái nôi đào tạo thực tế cho sinh viên 
các trường Đại học với đa dạng các chuyên ngành 
như Kỹ sư Nông học, Thực vật học, Cơ khí, Điện, Tự 
động hóa, Công nghệ Thực phẩm, Ngoại thương, 
Tài chính – Kế toán, Quản trị Nhân sự,… thông qua 
chương trình thực tập. Đặc biệt, Nafoods Group đã 
chính thức ký hợp đồng “hợp tác đào tạo sinh viên” 
với Khoa Nông học – Trường Đại học Nông lâm Huế, 
gần như tháng nào các công ty sản xuất Nông ng-
hiệp của Nafoods Group cũng đón nhận vài chục 
sinh viên về thực tập.

của địa phương

Phát triển nông nghiệp chất lượng cao

• Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong trồng 
trọt vào các trang trại của Nafoods Group, góp phần 
phát triển nền nông nghiệp trồng trọt chất lượng cao 
của Viêt Nam.

• Các hoạt động hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, công 
nghệ trồng trọt.

• Chính sách về thu mua nông sản đảm bảo quyền 
lợi của người nông dân với những cam kết về số 
lượng thu mua ổn định và mức giá thu mua cạnh 
tranh.

MÔ HÌNH LIÊN KẾT 4 NHÀ:

NHÀ DOANH NGHIỆP – NHÀ NÔNG DÂN 
– NHÀ NƯỚC – NHÀ KHOA HỌC“

”
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Hành động

Chương tình Hợp tác với bà con nông dân của 
Nafoods Group

Hiện tại Công ty Cổ phần Nafoods Group đang hoạt 
động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, với một chu 
trình khép kín “Giống, trồng, sản xuất, xuất khẩu”. 
Để đảm bảo được nguyên liệu đủ và chất lượng cho 
sản xuất và xuất khẩu, nên Nafoods Group xác định 
việc hợp tác với bà con nông dân là điều kiện cần 
thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát triển nông nghiệp đã và sẽ tiếp tục được 
Nafoods Group tổ chức các chương trình hướng 
dẫn các hộ dân sản xuất có nhu cầu về quy trình 
sản xuất các loại rau quả an toàn, thu mua tiêu thụ 
sản phẩm; hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục chứng nhận 
VietGap và hỗ trợ tài chính. Với việc kiểm soát khép 
kín từ đồng ruộng đến tiêu thụ về đến nhà máy sản 
xuất, Chương trình sẽ cắt giảm được tối đa các khâu 
trung gian, tập trung nâng cao chất lượng nông sản 
cung ứng cho sản xuất của Nafoods Group.

Cụ thể, Nafoods Group tổ chức đào tạo định kỳ kỹ 
thuật sản xuất, kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, hướng dẫn cách ghi chép nhật ký đồng ruộng. 
Các hộ sản xuất sẽ được kết nối và hướng dẫn cách 
tuân thủ tiêu chuẩn và làm thủ tục đăng ký VietGap. 
Quan trọng nhất, để bảo đảm đầu ra ổn định cho 
các hộ sản xuất, với những sản phẩm đạt chuẩn an 
toàn, Nafoods Group đã thu mua sản phẩm theo sản 
lượng đã cam kết với người dân.

Các diện tích đất trên vùng nguyên liệu cũng được 
công ty tổ chức lấy mẫu, phân tích miễn phí thành 
phần hóa học đất. Trên cơ sở phân tích đất, Công 
ty sẽ tư vấn công thức, cách thức bón phân hoặc 
hướng dẫn nông dân đầu tư các loại phân bón phù 
hợp để bổ sung các chất dinh dưỡng đất đang thiếu 
hụt

Mặt khác, Nafoods Group đã lựa chọn những nông 
dân, xóm trưởng tiêu biểu tổ chức đào tạo dài hạn 
theo hướng chuyên sâu để họ trở thành “Khuyến 
nông viên cơ sở” tại từng địa bàn, hỗ trợ công ty 
trong quá trình chuyển giao các kiến thức khoa học 
và kỹ thuật mới.

Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư trang thiết bị để 
ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, bảo đảm 
minh bạch hóa thông tin về địa điểm sản xuất, chủ 
hộ sản xuất. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu 

thông tin nông sản. Đặc biệt, đối với những hộ sản 
xuất đủ điều kiện, Nafoods Group hỗ trợ tài chính 
một phần cho các hộ có điều kiện kinh tế khó khăn.

Tổng Giám đốc Nafoods Group đã chỉ đạo thực 
hiện: “Mục tiêu lớn nhất của chương trình là cung 
cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng; thứ hai là 
hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận với kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến nhằm thay đổi và tối ưu hóa sản xuất 
nông nghiệp; tiến tới từng bước xây dựng được các 
thương hiệu nông sản Việt có tầm Quốc tế”.

Nafoods Group đang vận động nông dân cam kết 
trồng theo quy trình ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
… bảo đảm an toàn thực phẩm. Khuyến khích nông 
dân tham gia các mô hình hợp tác để nhận được hỗ 
trợ của doanh nghiệp. Ngoài ra, Nafoods Group sẽ 
phối hợp các bộ, ngành để giám sát và xử lý nghiêm 
những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, ảnh 
hướng tới sức khỏe, tính mạng của người dân”.

Phối hợp với chính quyền địa phương

Trong quá trình phát triển, Nafoods Group luôn xác 
định phát triển vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất 
theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước và đại 
diện trực tiếp quản lý đó là Chính quyền địa phương 
sở tại.

Nghiên cứu và cập nhật các văn bản Nhà nước 
thường xuyên liên tục để phát triển vùng nguyên liệu 
heo đúng quy định.

Thường xuyên cùng chính quyền địa phương tổ 
chức hội nghị, nghiên cứu để định hướng, quy 
hoạch vùng trồng nguyên liệu phù hợp với điều kiện 
khí hậu, thổ những cũng như tập tục canh tác của 
người dân bản địa.

Mục tiêu lớn nhất của chương trình là cung cấp thực 
phẩm sạch cho người tiêu dùng; thứ hai là hỗ trợ bà 
con nông dân tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến 
nhằm thay đổi và tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp; tiến 
tới từng bước xây dựng được các thương hiệu nông 
sản Việt có tầm Quốc tế

“
”

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
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BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

• Bảng cân đối kế toán hợp nhất
• Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
• Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

BCTC riêng năm 2017 mời quý cổ đông xem tại web-
site của công ty www.nafoods.com.vn 
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Địa chỉ Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, 
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại 02383 853.322

Số fax 02383 853.902

Website www.nafoods.com.vn 
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