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ăm 2018, nền kinh tế trong nước và 
thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp 
khó lường, song Công ty Cổ phần Đầu 

tư Du lịch và Phát triển Thủy sản đã có nhiều 
cố gắng và đã đạt được một số thành tựu 
trong sản xuất kinh doanh một cách đáng 
khích lệ. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao sự 
nỗ lực, đoàn kết của Ban Tổng Giám đốc và 
tập thể CB-CNV toàn Công ty, luôn giữ vững 
sự lạc quan, lao động ngày đêm để từng 
bước vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ  
Với đội ngũ CB-CNV dày dặn kinh nghiệm, am 
hiểu nhiều lĩnh vực, có đầy đủ kiến thức 
chuyên môn vững vàng và tinh thần làm việc 
đầy nhiệt huyết. Với những khó khăn, diễn 
biến khó lường như chiến tranh thương mại 
giữa Mỹ và Trung Quốc, thuế chống phá giá 
của Mỹ lên cá da trơn nhưng doanh nghiệp có 
thể tin tưởng và các chính sách ổn định vĩ mô, 
kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu nền kinh tế của 
Chính phủ ban hành trong năm 2018, cùng 
với sự quyết tâm của Công ty đã vượt qua để 
hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2018.  
Năm 2018, Trisedco đã có những bước phát 
triển vượt bậc. Mặc dù phải đối mặt với rất 
nhiều khó khăn nhưng Trisedco đã đạt doanh 
thu 1.586,8 tỉ đồng tăng 10,5% so với năm 
2017. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của 
Trisedco đạt 51,52 tỉ đồng tăng 103,1% so với 
năm 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với những nhận định năm 2019 còn nhiều khó 
khăn, những ảnh hưởng từ nền kinh tế chung 
của thế giới và trong nước, cùng với sự cạnh 
tranh của những doanh nghiệp cùng ngành 
ngày càng khốc liệt. Trisedco quyết tâm thực 
hiện nhiệm vụ kinh doanh bằng cách xây 
dựng giải pháp riêng để không ngừng nắm bắt 
được những cơ hội và phát huy những sức 
mạnh của bản thân để đạt được những thành 
tựu nhất định.   
Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 
tôi chân thành cảm ơn Quý Khách hàng, Quý 
Cổ đông và Quý Đối tác đã luôn ủng hộ và 
tiếp sức cho Công ty  trong suốt chặng đường 
vừa qua. Chân thành cảm ơn gia đình của các 
anh, chị em CB-CNV đã âm thầm hỗ trợ, làm 
cầu nối, là hậu phương xây dựng mái ấm 
hạnh phúc để các cộng sự của chúng tôi 
được an tâm công tác tốt. Toàn thể CB-CNV 
công ty cam kết sẽ tiếp tục làm việc và không 
ngừng phấn đấu để đưa công ty đạt những 
thành quả như ngày hôm nay. Vì vậy, chúng 
tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, 
hợp tác của Quý vị trong chặng đường sắp 
tới. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị 
CHỦ TỊCH 
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THÔNG ĐIỆP CỦA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỈ VND 

MỤC TIÊU NĂM 2019 LÀ HƯỚNG TỚI NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH. 
DO ĐÓ, NHIỆM VỤ ĐẶT RA VỚI CÔNG TY SẼ 
NHIỀU THỬ THÁCH HƠN. KẾ HOẠCH KINH 
DOANH NĂM NAY VỚI CHỈ TIÊU DOANH THU 
ĐẠT 1.850 TỈ ĐỒNG, TĂNG 16,5% SO VỚI NĂM 
2018 VÀ MỤC TIÊU LỢI NHUẬN ĐẠT 60 TỈ 
ĐỒNG, TĂNG 16,5% SO VỚI NĂM 2018. 

DOANH THU THUẦN  
          NĂM 2018 1.586  

ĐẠT 96% SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2018, 
TĂNG 10,5% SO VỚI NĂM 2017 

Trang 01 
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TÊN CÔNG TY  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN 

TÊN TIẾNG ANH: TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION  

TÊN VIẾT TẮT : TRISEDCO 

MÃ CHỨNG KHOÁN: DAT 

TRỤ SỞ CHÍNH : Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp 

VỐN ĐIỀU LỆ : 438.149.200.000 VND 

VỐN CHỦ SỞ HỮU: 527.076.740.396 VND (tính đến ngày 31/12/2018) 

ĐIỆN THOẠI : 02773.680.660   FAX: 02773.680.660 

EMAIL : info@trisedco.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY 
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TẦM NHÌN – SỨ MẠNG  
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

TẦM NHÌN 

SỨ MẠNG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

TRISEDCO LUÔN CUNG CẤP SẢN PHẨM LÀM 
TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA VỚI CHẤT LƯỢNG VÀ 
DỊCH VỤ CAO. NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA CON 

CÁ TRA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. 

DUY TRÌ VỊ THẾ DOANH NGHIỆP 
ĐỨNG ĐẦU VIỆT NAM CỦA 

NGÀNH BỘT CÁ, MỠ CÁ. CHỦ 
ĐỘNG HOÀN THIỆN NĂNG LỰC, 

SẴN SÀNG CẠNH TRANH TRONG 
KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ LÀM 
CAM KẾT CAO NHẤT 

LẤY UY TÍN, ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀM NIỀM 
TỰ HÀO CÔNG TY 

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ LÀM 
PHƯƠNG CHÂM CHO HÀNH ĐỘNG 

LẤY SỰ THÀNH CÔNG CÙNG ĐỐI TÁC LÀM MỤC 
TIÊU LÂU DÀI 

LẤY SỰ SÁNG TẠO LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ 
PHÁT TRIỂN 

LẤY LỢI ÍCH XÃ HỘI LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI 
HOẠT ĐỘNG 

Trang 03 Trang 04 



 
 

2007 

2011 
2008 

2012 

2015 

2018 

20/06/2007, Công ty TNHH 
Đầu Tư và Phát Triển Du Lịch 
An Giang 

15/03/2018, chuyển đổi thành 
Công ty Cổ phần Đầu Tư Du 
Lịch và Phát Triển Thủy Sản 
với số vốn điều lệ đăng ký ban 
đầu là 53 tỈ đồng 

2009-2011, Công ty tiến hành 
tăng vốn điều lệ lên 150 tỈ 
đồng và thành lập thêm một 
chi nhánh tại huyện Lấp Vò, 
Đồng Tháp và một văn phòng 
đại diện tại TP Long Xuyên.  
Năm 2010 Công ty chính thức 
đi vào hoạt động với lĩnh vực 
sản xuất chính là chế biến phụ 
phẩm thủy sản với việc nhận 
chuyển nhượng Nhà máy chế 
biến bột cá - mỡ cá từ IDI. 

Nhằm tận dụng chính sách ưu 
đãi thuế của tỉnh Đồng Tháp, 
từ tháng 07/2012 công ty 
chuyển trụ sở từ An Giang về 
cụm CN Vàm Cống, Lấp Vò, 
Đồng Tháp. 

Tháng 02/2015, Công ty tổ 
chức thành công Đại Hội đồng 
cổ đông thường niên, Đại hội 
đã thông qua kế hoạch niêm 
yết tại Sở Giao Dịch chứng 
khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 
và kế hoạch tăng vốn IPO lên 
762 tỉ đồng. 

Công ty duy trì được vị 
thế xuất khẩu bột cá 
Tra số 1 tại Việt Nam. 

Trang 05 Trang 06 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 



 

CƠ CẤU DOANH THU THEO LĨNH VỰC KINH DOANH 
ĐVT: tỉ đồng 
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CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 
DOANH THU THUẦN 657 945 1.436 1.586 
BỘT CÁ 256 452 1.134 1.157 
MỠ CÁ 169 213 198 329 
DẦU CÁ 118 202 13 0 
SẢN PHẨM PHỤ 42 34 36 44 
DT KHÁC 72 44 55 56 
TỈ TRỌNG 100,0% 100,0% 100,0% 100% 
BỘT CÁ 39,0% 47,8% 79,0% 72,9% 
MỠ CÁ 25,7% 22,5% 13,8% 20,7% 
DẦU CÁ 18,0% 21,4% 0,9% 0% 
SẢN PHẨM PHỤ 6,4% 3,6% 2,5% 2,8% 
DT KHÁC 11,0% 4,7% 3,8% 3,6% 

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH 

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

BỘT CÁ MỠ CÁ SẢN PHẨM PHỤ 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
 

Danh mục sản phẩm của Trisedco tập trung vào 3 
sản phẩm chính là bột cá, mỡ cá và sản phẩm phụ. 
Trong đó, bột cá chiếm 72,9% doanh thu thuần, mỡ 
cá  chiếm 20,7%. Bên cạnh đó, sản phẩm phụ và 
doanh thu khác lần lượt chiếm 2,8% và 3,6%. 

Qua đó cho thấy bột cá đã trở thành sản phẩm chủ 
lực, quan trọng nhất mang lại nguồn doanh thu dồi 
dào cho công ty Trisedco. Trong năm 2017, công 
ty đã có bước đột phá quan trọng về doanh thu 
bán hàng, nhất  là xuất khẩu bột cá. 

Trang 07 



 

 

 

 

  

 

 

 

CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 
DOANH THU THUẦN 657 945 1.436 1.586 
SẢN XUẤT 245 420 301 350 
THƯƠNG MẠI 412 525 1.135 1.236 
TỈ TRỌNG 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
SẢN XUẤT 37,3% 44,4% 21,0% 22,1% 
THƯƠNG MẠI 62,7% 55,6% 79,0% 77,9% 

Nguồn: Trisedco 

 

 

 

  

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
 

Mức tăng trưởng doanh thu năm 2018 tăng 10,5% 
so với năm 2017. Để đạt được kết quả này, trong 
năm 2018 công ty đã mạnh dạn đẩy mạnh hoạt 
động thương mại bột cá nhằm tăng doanh số và 
chiếm lĩnh thị trường xuất khấu bột cá sang Trung 
Quốc, thị trường nhập khẩu bột cá lớn nhất thế 
giới, năng động và đòi hỏi khả năng đáp ứng hàng 
hóa nhanh. 

Do đó, chiến lượt phát triển thương mại bột cá là 
hướng đi đúng đắn và phù hợp với thị trường đầy 
sôi động này. Bên cạnh đó công ty cũng tích cực 
phát triển các thị trường tiềm năng khác như: Thái 
Lan, Nhật, Hàn Quốc…để làm được điều này cần 
phải có phương pháp tiếp cận thị trường thật khoa 
học và hiệu quả. 

SỰ QUAN TÂM CỦA CÔNG TY VỚI CB-CNV VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC 

Trang 08 



 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Về thị tường trong nước: Trisedco là nhà cung 
cấp chiến lượt cho các công ty thuộc hệ thống 
Anco, Pro Conco thuộc tập đoàn Massan, tập đoàn 
sở hữu những nhà máy sản xuất thức ăn gia súc 
hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó công ty cũng 
cung cấp cho các nhà máy chế biến thức ăn khác 
như: Sao Xanh, Velmar, Guyomarch, Trường Ân… 

Về thị trường thế giới: Trung Quốc vẫn là thị 
trường xuất khẩu bột cá chủ yếu của Trisedco. 
Thực hiện chính sách phân tán rủi ro “không để 
trứng vào một giỏ”, trong năm qua Trisedco cũng 
tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường sang Nhật 
Bản, Thái Lan, Singapor, Hàn Quốc… 

Khách hàng Thái Lan và Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Trisedco 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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Đến thời điểm 31/12/2018 
mô hình hoạt động của 
Công ty Trisedco gồm: 

Nhà máy sản xuất: Một nhà máy sản xuất bột cá – mỡ cá 
với 3 dây chuyền sản xuất trực thuộc Công ty Trisedco. 

Nhà máy tinh luyện dầu: Một nhà máy tinh luyện dầu ăn 
với 2 dây chuyền tinh luyện. Một dây chuyền đã hoàn thiện 
và một dây chuyền đang trong giai đoạn lắp đặt 

Các công ty liên doanh liên kết: Công ty CP Tư vấn và 
Đầu tư tài chính - ASTAR 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 
TC-HC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

NHÀ 
MÁY 

PHÒNG 
KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 

BAN 
QUẢN 
LÝ CL 

BAN KIỂM SOÁT  
NỘI BỘ 

TỔ 
BẢO VỆ 

TỔ 
CƠ KHÍ 

TỔ 
THỐNG KÊ 

TỔ 
THÀNH 
PHẨM 

TỔ 
VẬN 

HÀNH 

TỔ 
LÒ HƠI 

TỔ 
TIẾP LIỆU 

TỔ 
CÂY 

XANH 

TỔ 
VỆ SINH 

TỔ 
TẠP VỤ 

Trang 10 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính 

Vốn thực góp 
vào Astar 

(VND) 

Tỉ lệ 
(%) 

Công ty CP Tư 
vấn và Đầu tư tài 
chính - ASTAR 

326 Hùng Vương, 
TP.Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

Hoạt động kiến trúc 
và tư vấn kỹ thuật 
liên quan 

6.418.973.891 5,4 

Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính 

Vốn thực góp 
vào Trisedco 

(VND) 

Tỉ lệ 
(%) 

Công ty CP đầu 
tư và phát triển 
đa quốc gia - IDI 

QL 80, cụm CN 
Vàm cống, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp 

Nuôi trồng, chế biến 
cá tra fillet đông lạnh 
xuất khẩu. 

 

347.217.900.000 79,3 

CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA - IDI 

CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN CỦA TRISEDCO 

Trang 11 

CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT 
 



 
 

 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

Ông: LÊ VĂN CHUNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1964, tại Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa.  
Quá trình công tác: 
- 1984 – 1987, ông làm việc tại Xí nghiệp Liên Hiệp Đường Sắt Huế. 
- 1987 – 1991, Làm việc tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức 
- 1991 – 1994, Ông về Việt Nam và công tác tại Công ty liên doanh kiến trúc An 
Giang. 
- 1994 – 1997, Đội trưởng xây dựng Công ty Xây Dựng Miền Tây. 
- 1997 – nay, tham gia thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát 
Triển Đa Quốc Gia IDI. 

Hiện nay, Ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Trisedco. Ngoài ra, ông còn đang giữ các chức vụ tại 
các Công ty khác như: thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia 
IDI, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai, ông đang nắm giữ 138.575 cổ phần của công 
ty Trisedco, chiếm 0,32% vốn điều lệ. 

 

Ông: NGUYỄN VĂN HUNG - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1954, tại Hồng Ngự, Đồng Tháp  
Quá trình công tác: 
- 1975, công tác tại Phòng Chính Trị tỉnh đội An Giang. 
- 1989, Trưởng phòng tổ chức Sở Kinh tế đối ngoại tỉnh An Giang.  
- 1995, thanh tra Sở Thương Mại Du Lịch tỉnh An Giang. 
- 1997, Thành lập và điều hành Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai tỉnh 
An Giang. 
- 2003, Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc 
Gia IDI. 

Hiện tại, Ông làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Trisedco. Ngoài ra ông còn là Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm 
PTGĐ Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai, ông năm giữ 58.075 cổ phần của công ty Trisedco, chiếm 0,13% 
vốn điều lệ. 

 

Ông: LÊ THANH THUẤN - Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1958, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. 
Quá trình công tác: 
- 1977 – 1979, công tác tại Sở Xây Dựng tỉnh An Giang. 
- 1979 – 1980, Cán bộ tại Sở Quản Lý Nhà Đất tỉnh An Giang. 
- 1982 – 1986, Chánh Văn Phòng Ủy Ban Xây Dựng cơ bản Nhà nước An Giang. 
- 1986 – 1992, Giám đốc Công ty Liên Doanh Kiến Trúc An Giang. 
- 1992 – 1995, Giám đốc xí nghiệp Xây Dựng Tây Sông Hậu thuộc Công ty Cổ 
phần Tập Đoàn Sao Mai 
- 1997 – nay, Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Tập 
Đoàn Sao Mai. 

Hiện nay, ông là thành viên HĐQT của Công ty Trisedco. Ngoài ra, ông còn đang giữ các chức vụ tại các 
công ty thành viên khác như: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai, Chủ 
Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI, Ông đang nắm giữ 1.725.000 cổ 
phần, chiếm 3,84% vốn điều lệ. 

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRISEDCO 
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Ông: LÊ XUÂN QUẾ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1968, tại Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa  
Quá trình công tác: 
- 1992, công tác tại Xí nghiệp Tây Sông Hậu – Bộ Xây Dựng 
- 1997, Giám đốc Xí Nghiệp Đầu Tư và Xây Dựng Phương Nam. 
- 2003, làm việc tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai 
- 2011 – 2014, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển 
Thủy Sản. 
- 2015 – 2016, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á. 
- 2017 – 07/2018, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát 
Triển Thủy Sản. 

Hiện nay ông làm Phó Chủ Tịch HĐQT công ty Trisedco. Ngoài ra, ông còn giữ các chức vụ tại các công ty 
thành viên khác như: thành viên HĐQT Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI, thành viên 
HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai, ông đang nắm giữ 38.525 cổ phần Công ty Trisedco, 
chiếm 0,09% vốn điều lệ. 

 

Ông: TRƯƠNG VĨNH THÀNH - Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1977, tại thôn Gian Nam, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định. 
Quá trình công tác: 
- 1999, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai 
tỉnh An Giang. 
- 2001, Giám đốc Công ty Tư Vấn Thiết Kế Điển Hình An Giang, TP KCS, TP 
Marketing Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai 
- 2005 – 2011, Trưởng Phòng Quản Lý Đầu Tư Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng 
Sao Mai kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cp Đầu Tư & PT Đa Quốc Gia IDI.- 
2008 – 2011, Tổng Giám đốc Công ty Cp Đầu Tư & PT Đa Quốc Gia IDI. 
- 2011 – nay, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai. 

Hiện nay, Ông là thành viên HĐQT Công ty Trisedco. Ngoài ra, ông còn đang giữ các chức vụ tại các công 
ty thành viên khác như: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai, thành viên 
HĐQT công ty CP ĐT & PT Đa Quốc Gia,  ông đang nắm giữ 6.325 cổ phần, chiếm 0,014% vốn điều lệ. 

 

Ông: LÊ VĂN THÀNH - Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1967, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. 
Quá trình công tác: 
- 1997 – 1999, Đội trưởng Đội Xây Dựng số 05 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây 
Dựng Sao Mai tỉnh An Giang. 
- 1999 – 2007, Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai 
tỉnh An Giang 
- 2007 – 2010, Trưởng Phòng Nhà đất Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 
Sao Mai tỉnh An Giang 
- 2010 – 2016, Trưởng Phòng Quản Lý Bất Động Sản Công ty Cổ phần Tập 
Đoàn Sao Mai.  
- 2017 – nay, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai. 

Hiện nay, ông là Thành viên HĐQT Công ty Trisedco. Ngoài ra, ông còn đang giữ một số chức vụ tại các 
công ty thành viên khác như: Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai, Thành viên HĐQT Cty Cổ 
phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia. Ông đang nắm giữ 18.515 cổ phần Trisedco, chiếm 0,04% vốn 
điều lệ. 
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Ông: LÊ VĂN CHÍNH - Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1982, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. 
Quá trình công tác: 
- 2009 - 2011, Ông làm việc tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sao Mai; 
- 2011 - 2013 Ông công tác tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đa 
Quốc Gia IDI; 
- 2013 - 2014, Ông là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á; 
- 2015 – 2016 Ông là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và 
Phát Triển Thủy Sản; 
- 01/01/2017 đến nay: Tổng Giám đốc công ty CP dầu cá Châu Á. 

Hiện tại, ông là Tổng  Giám đốc Công ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu 
Tư  Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản và ông đang nắm giữ 575 cổ phần, chiếm 0,0013% vốn điều lệ. 

 Ông: HỒ MẠNH DŨNG - Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông sinh năm 1951, tại Đức Phổ, Quãng Ngãi. 
Quá trình công tác: 
- 1975 – 2007, cán bộ văn phòng tỉnh Ủy An Giang. 
- 2007, trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai 
- 2008 – 2011, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển 
Thủy Sản 
- 2012 đến nay, trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai 

Hiện nay, ông là Thành viên HĐQT Công ty Trisedco, trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai. 
Ông đang nắm giữ 575 cổ phần, chiếm 0,0013% vốn điều lệ. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 



 
BAN KIỂM SOÁT 

 

Bà: Ngô Thị Tố Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát 

Bà sinh năm 1981, tại Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An.  

Quá trình công tác: 

- Từ 2004 đến 2007: Kế toán Công ty TNHH SX&TM Trương Vui. 

- Từ 2008 đến nay: Kế toán Công ty CP Tập đoàn Sao Mai 

Bà là Trưởng Ban Kiểm soát công ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản đến tháng 10/2018, 
hiện nay bà đang nắm giữ 345 cổ phần của công ty TRISEDCO, chiếm 0,0008% vốn điều lệ. 

 

Bà: TRỊNH THỊ NGỌC - Thành viên Ban Kiểm soát 
Bà sinh năm 1988, tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 

Quá trình công tác: 

- 2009 – nay, kế toán tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai. 

Hiện nay, bà là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Bà 
đang nắm giữ 115 cổ phần của công ty TRISEDCO, chiếm 0,0003% vốn điều lệ. 

 

Bà: TRỊNH THỊ NGỌC - Thành viên Ban Kiểm soát 
Bà sinh năm 1991 tại Thốt Nốt, Cần Thơ. 

Quá trình công tác: 

Từ tháng 02 đến tháng 08/2014: Kế toán Công ty TNHH SXTM XNK Phú Qúy 

- Từ tháng 09 đến tháng 11/2014: NV kinh doanh Công ty BĐS Sao Mai 

- Từ tháng 12/2014: NV Ban tái cấu trúc tài chính Công ty CP Tập đoàn Sao 
Mai. 

- Hiện nay: làm việc tại Ban quản lý chợ Bình Khánh 5, TP. Long Xuyên, An 
Giang 

Hiện bà đang là Thành viên Ban Kiểm Soát công ty Cổ Phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy sản, hiện 
bà đang nắm giữ 0 cổ phần của công ty TRISEDCO. 

 
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN KIỂM SOÁT 
 

TT Họ và Tên Chức danh Ghi chú 

1 Ngô Thị Tố Ngân Trưởng BKS Xin từ nhiệm kể từ ngày 29/10/2018 
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BAN ĐIỀU HÀNH 

 

Ông: LÊ VĂN LÂM - Tổng Giám Đốc 

Ông sinh năm 1973, tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

Quá trình công tác: 

- Năm 2003 – 2006 Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Miền Đông Công ty Sao Mai.  

- Từ năm 2006 – 2009 Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Cụm Công Nghiệp Vàm 
Cống – IDI 

- Từ năm 2010 đến tháng 09/2011 Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà máy phụ phẩm 
Trisedco và Phó Tổng Giám đốc Công ty Trisedco. 

- Tháng 10/2011, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai. 

- Tháng 07/2018, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển 
Thủy Sản. 

Hiện tại, ông Lê Văn Lâm đang làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy 
Sản, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai, nắm giữ 575 cổ phiếu của Công ty Trisedco, 
chiếm 0,0013% vốn điều lệ. 

 

Ông: NGUYỄN TIẾN NGỮ - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông sinh năm 1960, tại Xã Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa. 

Quá trình công tác: 

- 1983 – 1986, Cán Bộ Cục An ninh Kinh Tế - Bộ Công An  

- 1987 – 2010: Cán bộ, Phó Phòng, Trưởng phòng An Ninh kinh tế Văn hóa tư tưởng; 
Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công An tỉnh An Giang.  

- 2010 – 2012: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai, kiểm Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài Chính và Truyền Thông Quốc Tế. 

Hiện nay, ông đang làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. 
Ông đang năm giữ 575 cổ phiếu của công ty Trisedco, chiếm 0,0013% vốn điều lệ. 

 

Ông: LÊ HOÀNG CƯƠNG - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Sinh năm 1985, tại Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang. 

Quá trình công tác: 

- Năm 2008, Kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI. 

- 2009 – 2013: Kế toán Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai 

- 2013: Trưởng BKS CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI, công tác tại 
Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản 

- 2013 – 8/2016: Giám đốc tài chính Trisedco 

- 8/2016 – 01/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á 

- 01/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Trisedco 

Hiện nay, ông làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Ông 
đang nắm giữ 575 cổ phiếu của Công ty Trisedco, chiếm 0,0013% vốn điều lệ.. 
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Ông: LÊ QUỐC MẠNH - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông sinh năm 1993, tại Long Xuyên, An Giang. 

Quá trình công tác: 

- 2013 – 2016, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia 
IDI 

- Từ 2015 – 2017, Phó Giám đốc xí nghiệp thức ăn thủy sản thuộc Tập đoàn Sao Mai 
An Giang 

- 2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Trisedco 

 

Ông: NGUYỄN GIA THUẦN - Kế Toán Trưởng 

Ông Sinh năm 1978, tại Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ 

Quá trình công tác: 

- Năm 2002, là Kế toán tổng hợp tại Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai tỉnh An 
Giang.  

- Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Kế toán tổng hợp tại Công ty CP Đầu Tư và 
Phát Triển Đa Quốc Gia IDI 

Năm 2009 – nay ông là kế toán trưởng Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, hiện ông đang 
nắm giữ 460 cổ phiếu của công ty, chiếm 0,0013% vốn điều lệ.  

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

TT Họ và Tên Chức danh Thay đổi Hiệu lực 

1 Lê Xuân Quế Tổng Giám Đốc Thôi giữ chức vụ 02/07/2018 

2 Lê Văn Lâm Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm chức vụ 02/07/2018 

 
P 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 



 
 
 
Các mục tiêu chủ yếu: 
 
1. Duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực xuất khẩu bột 
cá Tra, phát huy thế mạnh sẵn có về chất lượng 
sản phẩm và các yếu tố khác. 
2. Không ngừng mở rộng và đa dạng hóa sản 
phẩm, duy trì và nâng cao năng lực bán hàng. 
3. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương 
hiệu, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, xây dựng thương hiệu gắn với tiêu 
chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc, tăng 
cường nâng lực quản lý từ khâu nguyên liệu đến 
chế biến xuất khẩu. 
4. Là doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng khoa 
học công nghệ trong hoạt động sản xuất và sáng 
tạo trong kinh doanh  
5. Được biết đến là doanh nghiệp lấy đạo đức 
kinh doanh làm nền tảng cho mọi hoạt động.  
6. Duy trì và đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 
10% và lợi nhuận đạt 15%. 
7. Duy trì tăng trưởng ổn định tại thị trường Trung 
Quốc, tăng các thị phần ở các khối thị trường mới 
mà nổi bật là Nhật Bản, Hàn Quốc,…. 
8. Phục hồi thị trường xuất khẩu mỡ cá. 

 Các chiến lược phát triển trung và 
dài hạn: 
1. Xây dựng thương hiệu mạnh, thân thiện và 
hướng đến cộng đồng, hệ thống quản trị văn 
hóa doanh nghiệp đặc thù, đầu tư đổi mới công 
nghệ để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, 
người lao động và xã hội. 
2. Liên kết với các đơn vị thành viên khác trong 
tập đoàn Sao Mai để tạo lợi thế cạnh tranh về 
chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ 
3. Coi con người là yếu tố then chốt, hình thành 
đội ngũ CB-CNV có trình độ, kỷ luật nghiêm 
ngặt. Xây dựng và phát triển thương hiệu  sản 
phẩm uy tín, chất lượng và phổ biến. 
 
Mục tiêu phát triển bền vững: 
1. Quản trị tốt các rủi ro, trong đó có rủi ro về 
môi trường.  
2. Thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường. 
3. Giảm thiểu tối đa rác thải sản xuất. 
4. Vận hành nhà máy bằng nguồn năng lượng 
sạch 
5. Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử 
dụng năng lượng hiệu quả. 

 

Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 2021 Tăng trưởng bình quân  
2017 - 2021 

Doanh thu thuần Tỉ đồng 1.850 2.130 2.500 15%/năm Tăng trưởng %  15% 15% 
Lợi nhuận sau thuế Tỉ đồng 60 67 75 12%/năm Tăng trưởng %  12% 12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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1. Trisedco đứng vị rí số 1 trong việc sản xuất 
và xuất khẩu bột cá Tra Việt Nam 2017 – 2018. 

2. Có lượng khách hàng rộng lớn so với các đối 
thủ trong nước, từ đó chủ động tạo doanh thu 
cao từ sản phẩm tự sản xuất và sản phẩm 
thương mại. 

3. Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, từng tham 
gia các hội thảo, hội chợ thương mại ở một số 
nước trong khu vực. 

4. Nhà máy sản xuất đáp ứng được nhu cầu 
khắt khe về chất lượng sản phẩm ở một số 
nước xuất khẩu. 

5. Công suất thiết kế của nhà máy nằm trong 
những nhà máy sản xuất bột cá tra hàng đầu 
khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngoài sản 
xuất, Công ty còn có khả năng mua thương mại 
với khối lượng lớn nhằm hướng đến thị trường 
xuất khẩu nhiều hơn hiện nay. 

6. Nguồn lực tài chính mạnh, kinh doanh hiệu 
quả với sự hỗ trợ mạnh từ Tập đoàn Sao Mai. 
Công ty có thực hiện một số dự án đầu tư hiện 
đại, thu hút nhân lực giỏi, đầu tư R&D và huy 
động vốn. 

7. Chủ động nguồn nguyên liệu cá Tra do THSS 
là công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai, 
Tập đoàn có quy trình khép kín từ con giống đến 
vùng nuôi cá fillet cá Tra xuất khẩu. 

1. Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất là chiến lược 
lớn nhưng hiệu quả chưa cao. Chưa có sự ứng dụng 
mang tính đột phá. 

2. Cơ sở vật chất hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu 
thực tế với sự phát triển 

3. Công tác đầu tư còn chậm so với tiến độ, đặc biệt là 
các dự án lớn phải được phê duyệt từ nhiều cấp. 

Kế hoạch Marketing và bán hàng chưa đạt hiệu quả cao 
nên không chủ động được nhiều nguồn khách hàng mới. 

4. Với sự phát triển quá mạnh mẽ trong nhiều năm qua, 
số lượng nhân sự vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế 
hiện nay. 

5. Xét về mặt chất lượng bột cá biển từ các quốc gia khác 
như Peru, Chile,… vẫn chiếm ưu thế rõ nhất về độ đạm. 
Do đó, bột cá Tra chủ yếu thế hơn khi cạnh tranh với bột 
cá biển từ những quốc gia này. 

6. Sản lượng bột cá xuất khẩu chủ yếu sang thị trường 
Trung Quốc, phải phụ thuộc khá lớn vào thị trường này. 
Do đó, cần phải đa dạng thị trường xuất khẩu để phân tán 
rủi ro.  

 1. Thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển. 

2. Là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn 
Sao Mai, có cơ hội phát triển R&D từ các mối quan hệ 
hợp tác, liên doanh liên kết, nhận chuyển giao công nghệ, 
mua các đề tài khoa học, thuê nghiên cứu,… 

3. Chính sách nhà nước, các Hiệp định thương mại song 
phương mở ra cho công ty nhiều ưu đãi và tự chủ trong 
sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhận được sự quan 
tâm và đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ cho những chương 
trình nghiên cứu phát triển, xúc tiến thương mại tiếp thị và 
quan hệ công chúng tạo nên hình ảnh tốt của ngành bột 
cá trong tương lai. 

4. Nền kinh tế hội nhập, nhiều nhà sản xuất thiết bị, dây 
chuyền sản xuất tiếp cận thị trường Việt Nam tạo điều 
kiện cho nguồn lực Trisedco tiếp cận với khoa học kỹ 
thuật, công nghệ sản xuất mới hiện đại hơn. 

5. Dung lượng thị trường ngày càng mở rộng, nhu cầu bột 
cá ở thị trường Trung Quốc có thể nói là không giới hạn. 
Bên cạnh những thị trường có nhiều hứa hẹn khác như: 
Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,… 

6. Nhiều điểm mạnh của Trisedco tạo được lợi thế cho 
Trisedco thu hút nguồn vốn vay từ các ngân hàng tạo nên 
nền tảng tài chính rất tốt phục vụ cho sản xuất kinh 
doanh. 

7. Đa số các hoạt động mua bán đều thông qua hình thức 
đấu thầu, chào giá cạnh tranh cho nên sẽ khai thác các 
nguồn lực và chi phí tối ưu để mang lại hiệu quả kinh 
doanh tối ưu nhất. 

1. Các rào cản về thương mại và kỹ thuật ở các 
nước nhập khẩu 

2. Việc mở rộng kinh doanh thương mại sẽ tăng 
khả năng đáp ứng hàng hóa nhưng công ty sẽ phải 
đối mặt với vấn đề kiểm soát và hạn chế các mối 
nguy hưởng đến chất lượng. 

3. Sự bảo hộ hàng nội địa của các nước nhập khẩu 
ngày càng tăng cao. 

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm xuất khẩu ngày 
càng khắt khe. 

4. Giá cả nguyên liệu và chi phí sản xuất ngày càng 
gia tăng. 

5. Sự cạnh tranh với các sản phẩm của các nước 
khác ngày càng khốc liệt 

6. Các vấn đề về môi trường và khí hậu 

7. Thị trường Thái Lan là thị trường xuất khẩu bột 
cá tiềm năng nhưng công ty vẫn chưa thâm nhập 
sâu rộng vào được thị trường này. 

8. Trisedco là công ty xuất khẩu bột cá Tra hàng 
đầu của Việt Nam, tạo được vị thế dẫn đầu thị 
trường. Mọi hoạt động của Trisedco về bột cá đều 
có tác động đến giá của thị trường. Do đó sẽ khó 
tranh thủ thu mua được những nguồn hàng đạt 
chất lượng cao với giá rẻ. 

9. Thị trường Trung Quốc khá tinh khôn và đoàn 
kết trong việc điều tiết giá bột cá nhập khẩu nên lợi 
nhuận biên của hàng hóa này ít và tăng rất chậm 

 

Trang 19 Trang 20 

PHÂN TÍCH S.W.O.T 
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Trisedco là nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá từ nguyên 
liệu phụ phẩm từ cá Tra fillet, do đó tình hình sản xuất 
kinh doanh của Trisedco chịu tác động trực tiếp bởi 
tình hình nuôi trồng và sản xuất các nhà máy cá Tra 
fillet. 

Tình hình sản xuất cá Tra: 

     Theo báo cáo Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam cho thấy 
diện tích nuôi mới cá tra trong năm 2018 ở 9 tỉnh, 
thành ĐBSCL đạt 3.819 ha ( tăng 8,37% so với 2017), 
sản lượng thu hoạch hơn 1,3 triệu tấn ( tăng 16,1% so 
với 2017) với năng suất trung bình đạt 340 tấn/ha . 
Trong đó, một số địa phương tăng diện tích nuôi mới 
so với năm 2017, như Trà Vinh (tăng 150 ha), Cần 
Thơ (tăng 34 ha), Sóc Trăng (tăng 51 ha). 

Giá cá Tra giống: 

 Năm 2018 cá tra giống loại 30 con/kg có giá từ 
26.000-30.000 đồng/kg, Toàn vùng ĐBSCL thả nuôi 
khoảng 5.400ha cá tra thương phẩm (tăng 3,25% so 
cùng kỳ), trong đó diện tích nuôi cá tra đạt chứng nhận 
VIETGAP khoảng 3.834ha. 

Giá cá tra nguyên liệu: 

Năm 2018, giá cá tra thương phẩm dao động khoảng 
29.000 đồng/kg, cao hơn bình quân của năm 2017 là 
4.000đồng/kg; riêng thời điểm tháng 10- 2018 giá cá 
tra lên đỉnh điểm với 35.000- 36.000 đồng/kg. Nhờ giá 
duy trì mức cao đã đưa kim ngạch xuất khẩu cá tra 
trong năm 2018 đạt một con số rất ấn tượng. 

Tình hình xuất khẩu cá tra 
Tình hình xuất khẩu cá Tra: 
Theo Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam, năm 2018 
xuất khẩu cá tra có sự phát triển ngoạn mục, từ 
kim ngạch 1,78 tỉ USD năm 2017 bật lên đạt 
mức kỷ lục 2,26 tỉ USD. Trong khi suốt 5 năm 
qua, xuất khẩu cá tra chỉ loanh quanh ở vùng 
1,5-1,8 tỉ USD. Trong đó, Mỹ vượt qua Trung 
Quốc, trở lại là thị trường dẫn đầu trong nhập 
khẩu cá tra từ Việt Nam - đạt giá trị hơn 525 
triệu USD, tăng 57,7% so với năm 2017. Thị 
trường Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ hai với 
kim ngạch hơn 505 triệu USD, tăng 28,9%. 
Đứng thứ ba là EU, đạt hơn 231 triệu USD, 
tăng 19,1%; ASEAN đạt hơn 194 triệu USD, 
tăng 43,1%. tỉ trọng của các thị trường xuất 
khẩu.  

25%

24%
11%

9%

31%
MỸ

TRUNG QUỐC

EU
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TT KHÁC

Cơ cấu GT xuất khẩu cá tra 
năm 2018

Giá phụ phẩm cá Tra, bột, mỡ cá Tra 
Giá phụ phẩm cá Tra, bột, mỡ cá Tra 
Giá phụ phẩm cá tra cũng biến động theo giá 
nguyên liệu cá tra, giá có xu hưởng giảm ở các 
tháng gần giữa năm sau đó tăng lại ở các tháng 
gần cuối năm. Nhu cầu về xuất khẩu cá tra fillet 
tăng làm cho nguồn cung cá tra nguyên liệu 
không kịp đáp ứng dẫn  tới lượng phụ phẩm 
cung ứng cho các nhà máy sản xuất bột cá trở 
nên khan hiếm, giá bột cá vào các tháng cuối 
năm lên rất cao.  
Về giá mỡ cá ổn định 2018 nhưng cao hơn 
2017, giá mỡ cá năm 2018 13.200 đồng (tăng 
20% so với 2017) cũng chịu sự tác động từ 
nguồn cung ứng cá tra. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÁ TRA NĂM 2019 

Kế hoạch năm 2019 

Bộ NN-PTNT đề ra mục tiêu phát triển ngành hàng 
cá tra năm 2019, cố gắng đạt sản lượng 1,51 triệu 
tấn (tăng 6,6%), kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,4 tỉ 
USD (tăng 12%), diện tích nuôi cá tra trong năm tới 
dự kiến tăng lên 5,5 triệu ha. Để đạt mục tiêu trên, 
Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương tiếp tục phát 
huy tiềm năng, lợi thế, sản xuất cá tra thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Tập trung đầu tư phát triển cá tra 
đi vào chiều sâu để nâng cao hiệu quả kinh tế và 
phát triển bền vững. Đẩy mạnh việc mở rộng thị 
trường tiêu thụ, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò 
chủ đạo… 

Những thách thức đối với ngành cá tra năm 
2018: 

Năm 2019 cá tra Việt Nam sẽ phải đương đầu với 
nhiều đối thủ cạnh tranh mới, đòi hỏi phải nỗ lực 
hơn trong xây dựng hình ảnh, tăng sức cạnh tranh. 

1.Tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt và xâm nhập 
mặn diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến 
diện tích và sản lượng cá tra nguyên liệu trong năm 
2019. 

2.Yêu cầu khắt khe của thị trường đòi hỏi doanh 
nghiệp trong ngành muốn cải thiện chất lượng 
ngành hàng cá tra sẽ phải tập trung vào việc cải 
thiện chất lượng con giống. 

3.Sự thiếu hụt về con giống, dẫn đến sự thiếu hụt cá 
tra nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. 

4.Giá thành sản xuất do chưa áp dụng nhiều những 
tiến bộ về khoa học – kỉ thuật. 

5. Rào cản kỹ thuật và bảo hộ thương mại từ 
các thị trường nhập khẩu. 

Một số giải pháp phát triển bền vững ngành 
hàng: 

Với những tín hiệu thị trường lạc quan về ngành 
cá tra trong thời gian qua người nuôi cá tra rất 
phấn khởi, phát triển nuôi cá tra phải theo quy 
hoạch, chú trọng đến chất lượng sản phẩm 
cũng như nuôi phải có liên kết để đảm bảo đầu 
ra ổn định. 

1. Nâng cao chất lượng giống, chất lượng nuôi 
thương phẩm phục vụ cho việc chế biến sản 
phẩm thủy sản. 

2. Mở rộng thị trường tiêu thụ: trong nước và 
quốc tế. 

3. Tiếp cận các kênh dự báo về thị trường dự 
báo thị trường của doanh nghiệp về giá cả, 
chủng loại sản phẩm, nhu cầu, xu hướng tiêu 
thụ, biến động thị trường, yêu cầu chất lượng 
sản phẩm để kịp thời cung cấp cho doanh 
nghiệp và người sản xuất. 

4. Áp dụng nhiều các tiến bộ về khoa học và kỉ 
thuật vào ngành cá tra. 

5. Xây dựng thêm nhiều hình ảnh ngành cá tra 
Việt Nam ra thị trường ngoài nước. 

6. Phát triển tăng diện tích nuôi cá tra áp dụng 
các tiêu chuẩn an toàn chất lượng tăng giá trị 
sản phẩm cá tra đáp ứng ngày càng tăng theo 
yêu cầu thị trường của các nước nhập khẩu cá 
tra. 

Trang 22 



  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
TRISEDCO 
 
Năm 2018, Công ty đã có những bước phát triển 
vượt bậc. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn nhưng Công ty đã đạt doanh thu 1.586 tỉ đồng 
tăng 10,5% so với năm 2017. Bên cạnh đó, lợi 
nhuận sau thuế của công ty đạt 51,5 tỉ đồng tăng 
103% so với năm 2017. Năm 2017, với nỗ lực toàn 
thể Cán bộ - công nhân viên và sự chỉ đạo sáng 
suốt của Ban Lãnh đạo, với chiến lược chủ động 
nâng cao giá trị sản phẩm. 
 
Vị thế cạnh tranh  
Trisedco là công ty dẫn đầu về sản xuất và xuất 
khẩu bột cá Tra. Thị phần cung ứng sản phẩm trong 
thời gian qua không ngừng được mở rộng. Ngoài ra, 
trong năm công ty còn đẩy mạnh việc đầu tư trang 
thiết bị, máy móc, xây dựng thêm nhà kho mới để 
kiểm soát được sản lượng sản xuất phù hợp với thị 
trường tiêu thụ hiện nay.  
 
Công tác nhân sự 
Trong năm qua Công ty đã đảm bảo được nguồn 
nhân lực trong điều kiện tuyển dụng CB-CNV khó 
khăn hiện nay. Công ty luôn ghi nhận những ý kiến 
đóng góp vì lợi ích chung, thực hiện chi trả lương 
cho người lao động theo quy định của Pháp luật. 
Đồng thời, hỗ trợ kịp thời cho những người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn, nhằm đảm bảo về mặt tinh 
thần và vật chất để họ yên tâm làm việc và gắn bó 
lâu dài với Công ty. 
 
Công tác quản lý 
Công ty tiếp tục tăng cường công tác đầu tư nâng 
cấp và bảo trì định kỳ hệ thống máy móc thiết bị để 
nâng cao năng lực sản xuất. Đẩy mạnh công tác 
kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà máy, chú 
trọng việc giám sát chất lượng sản phẩm, cải tiến 
quy trình và an toàn lao động. Thực hiện rà soát, 
xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trong 
ngắn hạn và dài hạn để hướng đến phát triển bền 
vững. 

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 
 
 
Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt các 
chức năng nhiệm vụ của mình cụ thể: 
- Tổ chức thành công và tuân thủ nghiêm túc 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2018, giám sát Ban Điều hành thực hiện tốt 
và kịp thời những yêu cầu của cổ đông; 
- Lắng nghe ý kiến của Tổng Giám đốc để đáp 
ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, sự thay đổi 
chính sách kinh doanh, nhu cầu đầu tư mở 
rộng, chính sách với người lao động nhằm tạo 
nguồn động lực phát triển tốt nhất cho Công ty;  
- Thực hiện công bố thông tin kịp thời để nâng 
cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị 
công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt 
động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ 
đông; 
- Để thực hiện tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản 
trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất 
kinh doanh thông qua báo cáo định kỳ và báo 
cáo theo yêu cầu,… từ đó chỉ đạo các biện pháp 
nhanh chóng giải quyết những vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện; 
- Triển khai những đề án tái cơ cấu, cải tiến lại 
quy trình sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng cho 
thiết bị, tiết kiệm và giảm chi phí; 
- Luôn tạo điều kiện thuận lợi Ban kiểm soát 
thực hiện tốt các công tác kiểm soát. Đồng thời, 
trong từng trường hợp cần thiết, HĐQT thành 
lập Ban thanh tra để kiểm soát quá trình điều 
hành từ khâu sản xuất, kinh doanh; 
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1. Hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh năm 
2018 và tăng trưởng vượt bậc so với năm 2017. 

 

 

2. Doanh thu xuất khẩu đạt 763 tỉ đồng, tăng trưởng 
26% so với năm 2017. Với sự tăng trưởng cao này, 
Trisedco vẫn là công ty xuất khẩu bột cá Tra lớn 
nhất ở Việt Nam. 

3. Với sự phát triển mạnh mẽ trong năm qua, 
Trisedco đã và đang khẳng định vị trí và thương 
hiệu trên thị trường xuất khẩu đặc biệt là thị 
trường Trung Quốc, một thị trường tiêu thụ thức 
ăn gia súc, thủy sản lớn nhất thế giới. 

 

 
 

4. Có sự đổi mới trong điều hành, quản trị công ty. 
Cải tiến về lối làm việc, công khai, minh bạch trong 
việc mua bán hàng hóa, xây dựng cơ cấu tổ chức, 
hệ thống quy chế đầy đủ, phân công trách nhiệm rõ 
ràng. Nhân viên được tự do sáng tạo, trình bày ý 
kiến của mình với lãnh đạo công ty trong những vấn 
đề bất cập đã xảy ra. 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 

NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC 
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NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC 

1. Việc cải tạo lại dây chuyền Quang Huy chưa thực hiện được trong năm 2017. 

2. Chưa có giải pháp cải thiện độ đạm của bột cá nhằm nâng cao hơn nữa giá trị bột; cũng như chưa hoàn 
thành các giải pháp ngăn ngừa những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và bảo quản thành phẩm 
trong thời gian dài. 

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 2018 

MỤC TIÊU 
CHIẾN LƯỢC 

CHỈ TIÊU 2017 - 2021 KẾ HOẠCH 2018 THỰC HIỆN 2018 

1. TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 

Quản lý chi 
phí hiệu quả ≥ 3,1% 3,1% 2,9% 

Quản lý tài 
sản hiệu quả ≥ 2,7% 2,7% 3,4% 

Nguồn vốn 
được huy 
động và đầu 
tư hiệu quả 

≥ 6,7% 6,7% 8,9% 

2. LÀ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH BỘT – MỠ CÁ HÀNG ĐẦU 

Đạt vị thế 
Doanh nghiệp 
sản xuất kinh 

doanh bột, 
mỡ cá Tra 

hàng đầu Việt 
Nam về 

doanh thu 

- Tăng trưởng doanh thu 
trung bình từ 10% đến 

15%/năm. Đạt doanh thu 
2.500 tỉ vào năm 2021. 

- Lộ trình kế hoạch 
doanh thu từng năm: 
+ 2019: 1.850 tỉ đồng 
+ 2020: 2.130 tỉ đống 
+ 2021: 2.500 tỉ đồng 

 

Doanh thu thuần năm 
2018: 1.651 tỉ đồng 

Doanh thu thuần 1.586 tỉ 
đồng 

Đạt 96,12% so với kế 
hoạch 

Đạt vị thế 
Doanh nghiệp 
xuất khẩu bột 

cá Tra lớn 
nhất Việt 

Nam. 
 

Duy trì thị phần xuất 
khẩu bột cá nằm trong 

top 3 của Việt Nam. 

Đạt thị phần xuất khẩu 
bột cá Tra đứng thứ 2 về 

bột cá nói chung và 
đứng thứ nhất về bột cá 

Tra nói riêng. 

Duy trì được vị thế so 
với năm 2017 
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MỤC TIÊU 
CHIẾN LƯỢC CHỈ TIÊU 2017 - 2021 KẾ HOẠCH 2018 THỰC HIỆN 2018 

3. CẢI THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN TỐT CÁC NGUỒN LỰC NỀN TẢNG 

Nâng cao 
năng lực kiểm 
soát nội bộ và 
quản trị rủi ro. 

- Chuẩn hóa qui chế và 
qui trình quản trị doanh 
nghiệp theo qui định của 
Nhà nước, thông lệ quốc 
tế, phù hợp với doanh 
nghiệp. 
- Xây dựng quy chế kiểm 
soát nhằm dự báo, phát 
hiện và ngăn ngừa rủi ro 
gắn liền với tất cả hoạt 
động của công ty. 

- Hoàn thiện, thống nhất 
tất cả các văn bản của 
công ty về nội qui, quy 
chế hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc cũng 
như các phòng, ban. 
- Duy trì thực hiện qui 
định trong sản xuất để 
đạt được các giấy chứng 
nhận về chất lượng trong 
sản xuất như: GMP+, 
IFFO, HACCP, ISO 
nhằm ngăn ngừa và 
giảm thiểu các mối nguy, 
rủi ro trong sản xuất. 

- Đã ban hành Hồ sơ 
các văn bản pháp qui để 
chuẩn hóa tất cả các 
hoạt động, tổ chức trong 
công ty một cách thống 
nhất. 
- Đã được cấp chứng 
nhận IFFO là một trong 
những điều kiện quan 
trọng để xuất khẩu bột 
cá sang Thái Lan và một 
số quốc gia khác. 

Quản trị tài 
chính hiệu 
quả 

- Khai thác hiệu quả 
chính sách ưu đãi về 
thuế đối với mặt hàng 
mà công ty đang sản 
xuất. 
- Khai thác hiệu quả 
nguồn vốn vay thông 
qua các dịch vụ của 
ngân hàng. 

Tiếp tục hưởng ưu đãi 
về thuế TNDN năm 2018 
theo  địa bàn kinh tế khó 
khăn. 

Tiếp tục được hưởng ưu 
đãi thuế TNDN theo địa 
bàn kinh tế khó khăn. 
Năm 2018 tiếp tục được 
giảm 50% thuế TNDN 
phải nộp. 

Xây dựng và 
duy trì nguồn 
nhân lực chất 
lượng cao. 

Tiếp nhận nguồn nhân 
lực mới và đào tạo theo 
hướng kế thừa. 

Xem xét những vị trí 
trong các bộ phận của 
công ty còn thiếu nhân 
lực để đề xuất với Tập 
đoàn tăng cường, điều 
động về. 

Trong năm 2018 đã tiếp 
nhận 20 nhân viên.  

 
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 

Chỉ tiêu Tỉ lệ trích lập 2018 Số tiền (trđ) 

Lợi nhuận sau thuế 2018  51.514 

Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế 2.576 

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 5% lợi nhuận sau thuế 2.576 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 5% lợi nhuận sau thuế 2.576 

Chia cổ tức 2018 Đề xuất chia cổ tức năm 2018 là 5%, thực hiện bằng cổ phiếu 

  

Trang 26 



 

 

 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
Sản lượng sản xuất bột cá, mỡ cá năm 2018 

Sản phẩm TH năm 
2017 

KH năm 
2018 

TH năm 
2018 

2018/Kế hoạch 2018/2017 

SL TL SL TL 

Bột cá 6.298 14.355 8.796 -5.559 -39% 2.498 40% 

Mỡ cá 9.590 19.140 15.040 -4.100 -21% 5.450 57% 

 
Tình hình sản xuất bột cá, mỡ cá năm 2018 mặc dù 
bị ảnh hưởng nhiều do tình trạng khan hiếm 
nguyên liệu, và đặc điểm của phụ phẩm cá Tra là 
phải tươi nên phạm vi thu mua còn hạn chế, nhưng 
kết quả sản xuất vẫn đạt được sự tăng trưởng nhất 
định so với năm 2017. Cụ thể, bột cá năm 2018 đạt 
8.796 tấn, tăng 40% so với năm 2017. 

Mỡ cá đạt 15.040 tấn, tăng 57% so với kế hoạch. 
Tuy nhiên sản lượng sản xuất không đạt như kế 
hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do tình hình 
khan hiếm phụ phẩm cộng thêm kế hoạch sản xuất 
2018 được lập trên dự kiến mua thêm phụ phẩm từ 
bên ngoài. 

 
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 
Sản lượng thương mại bột cá năm 2018 

Sản 
phẩm 

TH năm 
2017 

KH năm 
2018 

TH năm 
2018 

2018/Kế hoạch  2018/2017 

SL TL SL TL 

Bột cá 40.153 32.750 38.082 5.332 16% -2.071 -5% 

 
Năm 2018 là năm phát triển vượt bậc về thương 
mại bột cá. Cụ thể, sản lượng thương mại bột cá 
năm 2018 đạt 38.082 tấn, giảm 5% so với năm 
2017, nhưng tăng 16% so với kế hoạch. Giá trị 
thương mại bột cá năm 2018 đạt 970 tỉ đồng, lượng 
bột này được thu mua từ các nhà máy sản xuất bột 
cá uy tín ở vùng ĐBSCL. 

Trái ngược với bột cá, mỡ cá trong năm 2018 chủ 
yếu bán cho Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á, 
công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai để tinh 
luyện dầu ăn. Bên cạnh đó, Trisedco cũng có 
thương mại mỡ cá cho một số khách hàng như: 
Anova Feed, Agroder, An Phú Gia,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đvt: tấn 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
1. Tái kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận 
GMP+.  

2. Hoàn thành đánh giá và được cấp giấy chứng 
nhận lưu hành tự do; giấy chứng nhận đủ điều 
kiện vệ sinh thú y; giấy chứng nhận hợp qui. 

3. Hoàn thành tái kiểm định ISO 22000:2005 và 
HACCP. 

4. Được cấp giấy chứng nhận qui trình sản xuất 
đạt tiêu chuẩn IFFO. 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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ĐẠT 96% KẾ HOẠCH NĂM 2018, 
TĂNG 10,5% SO VỚI NĂM 2017 
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PHÂN TÍCH  
HIỆU QUẢ KINH DOANH

NĂM TÀI CHÍNH 2018 LÀ MỘT NĂM  
THÀNH CÔNG CỦA TRISEDCO VỚI CHỈ 
TIÊU DOANH THU ĐẠT ĐƯỢC MỨC 
TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG. CỤ THỂ: 

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 LÀ 
MỘT TRONG NHỮNG NHÂN TỐ QUAN 
TRỌNG ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
NHỮNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐỀ 
RA, LÀ TIỀN ĐỀ CHO SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA TRISEDCO Ở NHỮNG NĂM TIẾP 
THEO TRONG GIAI ĐOẠN 2017 – 
2021.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT 
KHẨU CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
NHIỀU THÀNH TỰU TO LỚN TRONG 
NĂM VỪA QUA, SẢN LƯỢNG CŨNG 
NHƯ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA 
CÔNG TY ĐẠT MỨC CAO NHẤT TRONG 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.  

DOANH THU XUẤT KHẨU 
TỈ VNĐ 763 

DOANH THU NỘI ĐỊA 
TỈ VNĐ 823 

CƠ CẤU DOANH THU

Bột cá; 73%

Mỡ cá ; 
21%

Khác; 3%

CƠ CẤU DT 
THEO 

CHỦNG 
LOẠI HÀNG 

HÓA 

Năm 2018, doanh thu từ mặt hàng bột cá vẫn chiếm tỉ 
trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của Trisedco, 
mỡ cá chiếm 20,75%. Ta thấy được, Bột cá là mặt 
hàng chủ lực và then chốt trong hoạt động kinh doanh 
của Trisedco. Ngoài bột và mỡ thì doanh thu của 
Trisedco còn từ hoạt động mua bán sản phẩm phụ (sản 
phẩm giá trị gia tăng như: bong bóng, vây cá, ức cá, 
bao tử) và cho thuê tài sản. Năm 2018, doanh thu bột 
cá chiếm 72,91%, trong năm nay mục tiêu của công ty 
là mở rộng tìm khách hàng mới và đa dạng hóa thị 
trường nhằm tăng sản lượng bán ra. Từ đó, sản lượng 
xuất khẩu và buôn bán nội địa đều có những bước phát 
triển ấn tượng.  

Doanh thu mỡ cá chiếm 20,75% cơ cấu tổng doanh 
thu. Trong năm, giá mỡ vẫn còn khá thấp, nên doanh 
thu từ mặt hàng này không đạt được như mục tiêu đặt 
ra.  

Doanh thu từ sản phẩm phụ và cho thuê tài sản chiếm 
khoản 3,34% trong cơ cấu doanh thu, khoản doanh thu 
này chủ yếu để bù đắp giá thành trong quá trình sản 
xuất. Giá cả của sản phẩm phụ phụ thuộc vào từng 
thời điểm, có biên độ giao động khá lớn và giá cả phụ 
thuộc vào từng mùa vụ khác nhau. Tuy nhiên, sản 
phẩm phụ là một trong những mặt hàng có giá trị kinh 
tế cao. Cần khai thác tối đa để thu lại được những giá 
trị cao nhất.  
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Trong năm 2018, lợi nhuận gộp đạt 117 tỉ đồng 
tăng 34,4% so với năm 2017, tương ứng biên lợi 
nhuận gộp đạt 7,36% (năm 2017 là 6,05%; năm 
2016 là 6,77%). Cụ thể: 

- Biên lợi nhuận của hàng sản xuất đạt 30,59% 
tăng 24,69% so với năm 2017. Do sản lượng cá 
Tra được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho 
nguồn nguyên liệu đầu vào cho Trisedco. 

- Biên lợi nhuận của hàng thương mại đạt 5,47% 
tăng 2,47% so với năm 2017. Ta nhận thấy được 
hoạt động thương mại bột cá mang lại hiệu quả. 
Bên  cạnh  đó,  trong   lĩnh  vực   thương  mại bột  
cá đa  số là những chi phí hữu hình nên dễ dàng 
trong việc tính chi phí để định giá bán và xác định 
lợi nhuận mục tiêu hợp lý. 

CƠ CẤU BIÊN LÃI GỘP

Trisedco duy trì được sự ổn định về kinh doanh và tài chính năm 2018 với những bước tăng trưởng tốt so 
với năm 2017 ở các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận cụ thể hơn là về kim ngạch xuất khẩu. Công ty 
có được những chính sách quản lý chặt chẽ về tài sản dài hạn và vốn lưu động. 

Chỉ tiêu ĐVT 2018  2017  % tăng/giảm 

Sản lượng xuất khẩu Tấn 26.520 22.479 17,98% 

Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 30,8 24,8 24,20% 

Doanh thu thuần Tỉ đồng 1.586 1.436 10,45% 

Lợi nhuận sau thuế Tỉ đồng 51,5 25,3 103,1% 

Tổng tài sản  Tỉ đồng 1.367 1.322 3,40% 

Vốn chủ sở hữu Tỉ đồng 527 476 10,95% 

Tổng nợ phải trả Tỉ đồng 840 846 -0,71% 
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CẤU TRÚC CHI PHÍ

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần 92,24% 93,23% 93,95% 92,46% 

Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,37% 1,82% 1,79% 1,76% 

Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 1,07% 0,79% 0,56% 0,77% 

Chi phí tài chính/Doanh thu thuần 2,70% 3,18% 3,50% 2,87% 

 

Tỷ lệ giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần ở các năm gần như bằng nhau. Nguyên nhân chủ yếu do 
giá vốn nguồn nguyên liệu ổn định.  

Cấu trúc chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý có  sự thay đổi qua các năm nhưng gần như 
không nhiều. Cấu trúc chi phí tài chính giảm 0,63% so với năm 2017, trong đó chi phí lãi vay chiếm chủ 
yếu.  

CẤU TRÚC TÀI SẢN – NGUỒN VỐN
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Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2018, TĂNG 
3,4% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC 

khoản tương đương tiền giảm 46%. Chủ yếu do 
giảm tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng. 

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 62% và 
vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 38%. Cho thấy công ty 
đã sử dụng nguồn tài trợ bên ngoài khá nhiều để tài 
trợ cho tài sản. Mặc dù sử dụng nguồn tài trợ từ 
bên ngoài khá nhiều nhưng công ty vẫn duy trì tốt 
các yếu tố liên quan đến việc vay vốn. 

Trong cơ cấu, tài sản ngắn hạn đã giảm 57% 
xuống còn 53% trong tổng tài sản. Tài sản ngắn 
hạn giảm xuống chủ yếu do khoản mục tiền và các  
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

Các chỉ tiêu kế hoạch như: doanh thu, lợi nhuận đều đạt như kế hoạch đề ra. Một số nguyên nhân dẫn đến 
những thuận lợi trên đó là: 

1. Thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng cao, song về giá bán đạt mức cao, hiệu quả cao. 

2. Tín dụng Ngân hàng được nới rộng, tăng khả năng xoay vòng vốn, tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu 
ổn định, đáp ứng đủ sản phẩm cho thị trường lúc giá xuất khẩu tăng cao, tranh thu được thời cơ. 

Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2017 

Kế hoạch 
năm 2018 

Thực hiện 
năm 2018 

So sánh (%) 

2018/2017 TH/KH 

Tổng doanh thu (tỉ đồng) 1436,1 1650,7 1586,8 11% -4% 

LN trước thuế (tỉ đồng) 26,8 46,3 58,9 120% 27% 

LN sau thuế (tỉ đồng) 25,4 43,8 51,5 103% 18% 

 

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 2018 

Khả năng thanh toán hiện hành Lần 2,28 1,47 1,22 1,10 

Khả năng thanh toán hiện nhanh Lần 0,77 0,79 0,62 0,48 

Khả năng thanh toán bằng tiền Lần 0,77 0,20 0,28 0,14 

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu  % 91,40% 43,39% 52% 11% 

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế % 91,80% 14,31% 3,88% 103% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 7,75% 6,77% 6,05% 7,36% 

ROA % 2,68% 2,23% 1,92% 3,77% 

ROS % 3,25% 2,58% 1,77% 3,25% 

ROE % 5,00% 5,42% 5,33% 9,77% 

Số ngày tồn kho bình quân Ngày  21,31    19,90    24,07    39,19   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng  17,13    18,34    15,17    9,31   

Số ngày thu tiền bình quân Ngày  93,68    89,33    63,67    51,87   

Vòng quay khoản phải thu Vòng  3,90    4,09    5,73    7,04   

Vòng quay nợ phải trả Vòng  2,11    1,76    1,68    1,69   

Vòng quay tài sản ngắn hạn Vòng  2,33    1,77    2,01    2,16   

Vòng quay tài sản cố định Vòng  2,95    3,23    4,92    4,44   
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KẾT LUẬN 
Các chỉ tài chính của Trisedco vẫn duy trì ở mức lành mạnh trong năm 2018. Mặc dù khả năng sinh lời còn 
thấp nhưng vẫn tăng so với năm 2017. 
Lợi nhuận sau thuế đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng so với năm 2017. Bột cá vẫn là một mặt hàng 
quan trọng nhất mang tính quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm. Thương mại bột cá 
mang lại hiệu quả thể hiện ở biên lợi nhuận so với những năm trước. Tỷ suất sinh lời tăng cho thấy công ty 
đã sử dụng đòn bẩy tài chính đạt hiệu quả. Các chỉ số hoạt động đều thể hiện tính hiệu quả. 
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BÁO CÁO ĐẦU TƯ 

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 31/12/2018 

Hạng mục KH được 
phê duyệt 

Đã giải ngân đến 
31/12/2018 

Dự kiến 
giải ngân 

2019 

KH giải 
ngân 2019 

% thực tế 
so với kế 

hoạch 

05 bồn chứa mỡ 12.580 9.019 0 0 72% 

Dây chuyền tinh liệu dầu 
ăn thứ 2 140.028 109.719 10.980 10.980 78% 

Dây chuyền sản xuất 
bột cá 10.241 0 9.520 9.520 0% 

Tổng 162.849 118.738 20.500 20.500  

Nguồn tài chính để xây dựng và lắp đặt 03 công trình trên từ hình thức thuê tài chính và vay trung 
hạn nên chỉ giải ngân từ 75 – 90% giá trị đầu tư) 

Trong năm 2018, Trisedco có tổng cộng 03 hạng mục công trình được đầu tư và tiến hành thi công lắp 
đặt với tổng giá trị đầu tư 162.849 triệu đồng. Trong đó, hạng mục đầu tư 05 bồn chứa mỡ có dung tích 
2.000 m3/bồn đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 05/2018.  

Bên cạnh đó, 02 hạng mục công trình còn lại là dây chuyền tinh luyện dầu ăn thứ 02 có công suất 110 
tấn nguyên liệu/ngày và dây chuyền sản xuất bột cá có công suất 200 tấn nguyên liệu/ngày đang được 
thi công lắp đặt và kho chứa thành phẩm với diện tích khoảng 1.920m2 với sức chứa khoảng 3.000 tấn  
dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2019. 
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BÁO CÁO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 
Số lượng nhân sự tính đến ngày 31/12/2018 là 
237 CBCNV. Xác định con người là nguồn lực 
quí giá nhất, lấy tiêu chí “trách nhiệm, hợp tác, 
đãi ngộ” là phương châm hành động để gắn kết 
lâu dài cùng người lao động. Trong hơn 10 năm 
phát triển, Trisedco đã xây dựng được một đội 
ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, 
được đào tạo bài bản, giỏi về chuyên môn, luôn 
tận tâm vì sự phát triển vững mạnh của 
Trisedco. 

Nhìn chung, lực lượng lao động 2018 không có 
nhiều biến động so với năm 2017. Cơ cấu lao 
động theo giới tính khá đồng đều với nhau, trình 
độ học vấn cũng có sự phát triển nhất định 
nhưng vẫn chưa rõ nét. Về độ tuổi có thể dễ 
nhận thấy Trisedco có một cơ cấu khá tốt, 
CBCNV đa số tuổi đời còn trẻ, đầy sức sống và 
nhiệt huyết với công việc. 

 

Nam; 49%Nữ; 51%
CẤU TRÚC 

NHÂN SỰ THEO 
GIỚI TÍNH 

Khối văn 
phòng; 
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Khối Nhà 
máy; 34%

Khối bóc 
tách; 45%
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 BÁO CÁO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 

Người lao động 2015 2016 2017 2018 

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ 179 211 210 237 

Thống kê theo giới tính     

Nam 93 103 107 124 

Nữ 86 108 103 113 

Thống kê theo khối chức năng     

Khối văn phòng 40 30 49 49 

Khối nhà máy 69 73 76 81 

Khối bóc tách 70 108 108 107 

Thống kê theo trình độ     

Trên đại học 0 0 1 1 

Đại học 28 29 31 33 

Cao đẳng, Trung cấp 18 24 22 25 

Khác 133 158 156 176 

Thống kê theo độ tuổi     

Dưới 30 tuổi 60 75 70 76 

30 – 50 tuổi 111 128 131 152 

Trên 50 tuổi 8 8 9 9 

Trên Đại học; 
1%

Đại học; 14%

CĐ & TC; 11%

Khác; 74%

Dưới 30 
tuổi; 32%

30 - 50 tuổi; 
64%

Trên 50 tuổi; 
4%
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Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc 8h/ ngày, 6 ngày/ tuần. Ngoài ra khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất kinh doanh, Công ty 
có thể yêu cầu cán bộ công nhân viên làm thêm giờ. Cán bộ, nhân viên được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ 
phép, nghỉ việc riêng có hưởng nguyên lương theo quy định của Luật lao động.  

Điều kiện làm việc 

Cán bộ, nhân viên được cấp phát trang thiết bị làm việc đầy đủ, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Công nhân 
được trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động 

Lương và bảo hiểm phúc lợi 

Đảm bảo công việc ổn định và thu nhập của người lao động.  Công ty thực hiện chính sách trả lương cho 
người lao động dựa vào sự đóng góp đối với công ty, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao 
động giảm bớt giờ để đem lại hiệu quả cao hơn. Thực hiện đầy đủ chính sách lương thưởng, phúc lợi, trích 
nộp đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà 
nước. Triển khai chế độ chính như nâng lương, tiền ăn giữa ca giúp ổn định tâm lý NLĐ. 

Khen thưởng 

Công ty đã xây dựng và áp dụng chính sách khen thưởng, theo dõi mọi CB-CNV có thành tích đóng góp 
vào hiệu quả hoạt động của các bộ phận đều được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. 

THỐNG KÊ VỀ CẤP QUẢN LÝ 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Tổng số LĐ cấp quản lý 10 100 15 100 13 100 14 100 

Giới tính 
Nam 9 90 13 87 12 92 13 86 
Nữ 1 10 2 13 1 8 2 14 

Độ tuổi 
Dưới 30 tuổi 2 20 1 7 1 8 1 7 

Từ 30 – 50 tuổi 6 60 12 80 9 69 11 79 
Trên 50 tuổi 2 20 2 13 3 23 2 14 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 

Tuyển dụng mới trong năm 25 42 21 20 

Giới tính 
Nam  11 8 16 17 

Nữ 14 34 5 3 

Độ tuổi 

Dưới 30 tuổi 12 24 6 12 

30 – 50 tuổi 13 18 14 7 

Trên 50 tuổi 0 0 1 1 

Nghỉ việc trong năm 6 6 14 13 

Chuyển công tác sang công ty khác trong TĐ 3 4 6 8 
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Chỉ tiêu Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Tỉ lệ 

Doanh thu thuần 1.586,8 1.850,0 16,57% 

Lợi nhuận sau thuế 51,5 60,0 16,47% 

 

Công ty Trisedco chỉ sử dụng nguyên liệu phụ 
phẩm từ các công ty thành viên trong tập đoàn Sao 
Mai. Trong năm 2019, các công ty thành viên tập 
đoàn Sao Mai dự kiến sản xuất bình quân 9.000 
tấn nguyên liệu cá/tháng. Do đó, trong  năm  2019,  
nguồn nguyên  liệu  phụ  phẩm  cung  cấp cho  

Trisedco dự kiến là 5.000 tấn nguyên liệu phụ 
phẩm/tháng. 
Trong năm 2019, do dây chuyền sản xuất bột cá – 
mỡ cá đi vào hoạt động nên công ty dự kiến mua 
thêm nguyên liệu phụ phẩm từ bên ngoài khoảng 
44% so với nguyên liệu nội bộ để tăng công suất 
sản xuất. 

 

 

SẢN PHẨM Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Cả năm 

1. Bột cá 3.420 4.050 3.645 3.240 14.355 
2. Mỡ cá 4.560 5.400 4.860 4.320 19.140 
3. Bao tử 133 158 142 126 560 
4. Bong bóng 285 338 304 270 1.198 
5. Vây cá 133 158 142 126 560 
6. Ức cá 228 270 243 216 957 

 

 

Do thiếu hụt nguồn nguyên liệu phụ phẩm, sản lượng bột cá sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, 
đặc biệt là thị trường xuất khẩu trong khi sản lượng bán ra của dầu ăn Ranee ngày càng tăng trưởng tốt nên 
công ty phải kinh doanh thương mại bột cá và mỡ cá để để phục vụ tinh luyện dầu ăn cũng như tăng doanh 
thu, lợi nhuận dựa trên thế mạnh về xuất khẩu bột cá của công ty: có qui mô hoạt động rộng lớn và là một 
trong số ít các công ty xuất khẩu bột cá, mỡ cá có giấy phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, thị 
trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới hiện nay. 
Căn cứ vào năng lực sản xuất, nhu cầu của thị trường xuất khẩu, công ty dự kiến sản lượng bột cá và mỡ 
cá thương mại năm 2019 như sau: 

 

SẢN PHẨM Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Cả năm 

1. Bột cá 4.842 6.738 7.789 6.586 25.955 

- Đạm 62% min 1.709 2.153 2.749 2.266 8.877 

- Đạm 60% min 3.133 4.585 5.040 4.320 17.078 

2. Mỡ cá 4.500 3.000 3.000 4.500 15.000 

 
  

CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2019 

KẾ HOẠCH THU MUA NGUYÊN LIỆU 

ĐVT: tỉ đồng 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
ĐVT: tấn 

KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI BỘT CÁ 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 
 

ĐVT: SL (tấn); Giá thành (triệu đồng) 
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Chỉ tiêu 
Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Cả năm 

SL Doanh thu SL Doanh thu SL Doanh thu SL Doanh thu SL Doanh thu 

I. Sản xuất  161.164  202.173  173.696  183.206  720.238 

1.Bột cá 3.086 85.171 3.882 107.150 3.299 91.054 3.493 96.419 13.761 379.794 

2.Mỡ cá 3.951 61.239 4.970 77.030 4.228 65.534 4.476 69.384 17.625 273.188 

3.Bao tử 71 2.130 90 2.700 76 2.280 81 2.430 318 9.540 

4.Bong bóng 195 10.140 234 12.168 234 12.168 234 12.168 897 46.644 

5.Vây cá   12 181 15 227 13 196 13 196 53 800 

6.Ức cá 143 2.302 180 2.898 153 2.463 162 2.608 638 10.272 

II. Thương mại  198.671  282.987  312.871  278.857  1.073.386 

1.  Bột đạm 62% 1.709 49.260 2.153 62.055 2.749 79.255 2.266 65.329 8.877 255.909 

2. Bột đạm 60% 3.133 87.411 4.585 127.922 5.040 140.616 4.320 120.528 17.078 476.476 

3. Mỡ cá 4.000 62.000 6.000 93.000 6.000 93.000 6.000 93.000 22.000 341.000 

III. Thu khác  14.100    14.100  14.100  56.400 

Tồng cộng  373.935    500.667  476.162  1.850.024 

 

 

   

 

Chỉ tiêu 
Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Cả năm 

SL Giá vốn SL Giá vốn SL Giá vốn SL Giá vốn SL Giá vốn 

I. Sản xuất  140.564  176.768  150.472  159.255  627.059 

1.Bột cá 3.086 81.468 3.882 102.491 3.299 87.095 3.493 92.227 13.761 363.281 

2.Mỡ cá .3.951 57.289 4.970 72.061 4.228 61.306 4.476 64.908 17.625 255.563 

3.Bao tử 71 398 90 504 76 426 81 454 318 1.781 

4.Bong bóng 195 1.053 234 1.264 234 1.264 234 1.262 897 4.844 

5.Vây cá   12 20 15 25 13 22 13 22 53 88 

6.Ức cá 143 337 180 424 153 360 162 382 638 1.502 

II. Thương mại  191.553  272.955  301.554  269.003  1.035.065 

1.Bột đạm 62% min 1.709 47.142 2.153 59.396 2.749 75.845 2.266 62.519 8.877 244.903 

2.Bột đạm 60% min 3.133 83.651 4.585 122.420 5.040 134.568 4.320 115.344 17.078 455.983 

3. Mỡ cá 4.000 60.760 6.000 91.140 6.000 91.140 6.000 91.140 22.000 334.180 

III. Thu khác  9.700  9.700  9.700  9.700  38.800 

Tồng cộng  341.817  459.423  461.727  437.958  1.700.925 

 

  

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 
 

KẾ HOẠCH DOANH THU 
ĐVT: SL (tấn); Giá thành (triệu đồng) 

KẾ HOẠCH VỀ CHI PHÍ GIÁ VỐN 
ĐVT: SL (tấn); Giá thành (triệu đồng) 

Trang 38 



 

 

 

  

 

Chỉ tiêu 
Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Cả năm 

SL LN gộp SL LN gộp SL LN gộp SL LN gộp SL LN gộp 

I. Sản xuất  20.600  25.404  23.223  23.951  93.179 

1.Bột cá 3.086 3.703 3.882 4.659 3.299 3.959 3.493 4.192 13.761 16.513 

2.Mỡ cá 3.951 3.951 4.970 4.970 4.228 4.228 4.476 4.476 17.625 17.625 

3.Bao tử 71 1.732 90 2.196 76 1.854 81 1.976 318 7.759 

4.Bong bóng 195 9.087 234 10.904 234 10.904 234 10.904 897 41.800 

5.Vây cá   12 161 15 202 13 175 13 175 53 712 

6.Ức cá 143 1.966 180 2.474 153 2.103 162 2.227 638 8.769 

II. Thương mại  7.118  10.031  11.317  9.854  38.320 

1.Bột đạm 62% min 1.709 2.119 2.153 2.669 2.749 3.409 2.266 2.810 8.877 11.007 

2.Bột đạm 60% min 3.133 3.760 4.585 5.502 5.040 6.048 4.320 5.184 17.078 20.494 

3. Mỡ cá 4.000 1.240 6.000 1.860 6.000 1.860 6.000 1.860 22.000 6.820 

III. Thu khác  4.400  4.400  4.400  4.400  17.600 

Tồng cộng  32.119  39.836  38.940  38.205  149.099 

 

 

  

 

Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2018 

Kế hoạch 
năm 2019 

Chênh lệch 2019/2018 
Giá trị Tỉ lệ 

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.586.843 1.850.024 263.181 16,59% 
2.  Các khoản giảm trừ doanh thu 52 0 --52 -100% 
3.  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.586.791 1.850.024 263.233 16,59% 
4.  Giá vốn hàng bán 1.467.074 1.700.925 233.851 15,94% 
5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 119.717 149.099 29.382 24,54% 
6.  Doanh thu hoạt động tài chính 29.862 34.815 4.953 16,59% 
7.  Chi phí tài chính 54.915 64.663 9.748 17,75% 
Trong đó: Chi phí lãi vay 51.456 60.590 9.134 17,75% 
8.  Chi phí bán hàng 27.944 32.579 4.635 16,59% 
9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.218 17.600 5.382 44,05% 
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 54.502 69.072 14.570 26,73% 
11. Thu nhập khác 5.189 6.050 861 16,59% 
12. Chi phí khác 7.255 8.458 1.203 16,59% 
13. Lợi nhuận khác -2.066 -2.409 -343 16,59% 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 52.436 66.664 14.228 27,13% 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5.716 6.664 948 16,59% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại     

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 46.720 60.000 13.280 28,42% 

KẾ HOẠCH VỀ LỢI NHUẬN GỘP 
ĐVT: SL (tấn); Giá thành (triệu đồng) 

DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 
ĐVT: triệu đồng 

Trang 39 
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TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG, TRISEDCO NHẬN DIỆN MỘT SỐ LOẠI RỦI 
RO ĐANG THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI NHƯ SAU: 

Rủi ro về pháp luật là rủi ro phát sinh từ việc 
không áp dụng kịp thời, không phù hợp với các 
văn bản pháp luật trong quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động 
kinh doanh của công ty bị chi phối bởi Luật Doanh 
nghiệp, Luât Thương Mại, Luật Chứng Khoán,… 
và một số văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 
Hệ thống pháp luật về kinh doanh hiện nay vẫn 
đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định 
chưa cao. Các sửa đổi, bổ sung được thay đổi 
khá thường xuyên, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến 
hoạt động kinh doanh của công ty. 

RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT VÀ TUÂN THỦ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO  

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống qui 
chế, qui trình nội bộ của công ty phù hợp với qui 
định của pháp luật và hoạt động của công ty. 

Nhân viên kinh doanh rà soát lại các hợp đồng, các 
thỏa thuận đã ký kết. 

Cập nhật các thay đổi của pháp luật liên quan đến 
hoạt động của công ty và phổ biến đến từng bộ 
phận trong công ty. 

Các bộ phận chức năng tham mưu cho Ban Tổng 
Giám đốc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng 
hợp tác liên doanh, liên kết, chính sách bán hàng… 

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG 

Các rủi ro về môi trường như thiên tai, lũ lụt, hạn 
hán, sóng thần….đều ảnh hưởng đến vùng nuôi 
trồng nguyên liệu sản xuất cũng như quá trình vận 
chuyển hàng hóa trong và ngoài nước. Đồng thời, 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Trisedco cũng 
tác động ngược lại phần nào đó đến môi trường 
xã hội. 

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO  

Định kỳ hàng quí, năm tiến hành kiểm tra, đo đạc 
các chỉ số về nước thải, khí thải…để đảm bảo về 
môi trường làm việc cũng như sự xả thải ra môi 
trường bên ngoài. Đồng thời đưa ra những giải 
pháp xử lý kịp thời đối với các sự cố tác động tới 
môi trường trong những trường hợp cấp bách. 

Mua bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển để giảm 
thiểu tối đa thiệt hại khi rủi ro xảy ra. Đồng thời các 
phương tiện vận chuyển phải đảm bảo qui định 
của Nhà nước về đăng kiểm, kiểm định.  

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG 

Giảm thị phần và nguy cơ bị đuổi kịp bởi các đối 
thủ theo sau trong khoảng 5 năm tới nếu công ty 
không có bước đột phá và chiến lượt đúng đắn. 

Áp lực tăng trưởng cao sẽ dẫn đến tăng trưởng 
nóng và mất khả năng kiểm soát vận hành hệ 
thống sản xuất đảm bảo chất lượng. 

Phụ thuộc khá lớn vào thị trường Trung Quốc, kết 
quả kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu 
thị trường này im hơi lặng tiếng. 

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO  

Đặt chỉ tiêu chất lượng là mục tiêu hàng đầu và 
quan trọng nhất mà công ty hướng đến. Lấy uy 
tín về chất lượng làm nền tảng để duy trì và mở 
rộng thị phần. 

Phân tích và đưa ra các giải pháp để phòng 
ngừa các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng 
hàng hóa trong quá trình sản xuất. Xây dựng các 
qui trình hoạt động để kiểm soát các sai sót có 
thể xảy ra. 

Không ngừng mở rộng thị trường, không phụ 
thuộc và một thị trường duy nhất để phân tán rủi 
ro. 

QUẢN TRỊ RỦI RO 
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RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT,  
TỶ GIÁ, TÍN DỤNG, THANH KHOẢN 

Trisedco là công ty xuất khẩu bột cá, mỡ cá ra 
nước ngoài cũng như là công ty thương mại bột 
cá tra lớn nhất Việt Nam. Do đó, Trisedco cũng 
chịu tác động từ các yếu tố đầu vào như: tỷ giá 
ngoại tệ, biến động giá nguyên liệu, chính sách 
thuế xuất nhập khẩu… 

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO  

Đối với tỷ giá: thường xuyên cập nhật, dự báo biến 
động tỷ giá ngoại tệ thông qua mối quan hệ với các 
ngân hàng. Thực hiện hợp đồng LC để khách hàng  
đảm bảo thanh toán phòng ngừa rủi ro 

Đối với biến động giá nguyên liệu: đối với thương 
mại bột cá, mua hàng hóa lúc giá thấp để trữ hàng. 
Đồng thời phải dự báo chính xác các đợt sóng tăng 
giá để tung hàng ra thị trường nhanh chóng.  

Rủi ro tín dụng và lãi suất ảnh hưởng chủ yếu là từ 
khoản phải thu của khách hàng và phải trả cho 
người bán. Việc trình lại hạn mức tín dụng mới 
giữa các ngân hàng rơi vào cùng thời điểm sẽ ảnh 
hưởng đến tính thanh khoản nhất thời tại thời điểm 
đó. Do đó, bộ phận kinh doanh và tài chính cần 
phối hợp với nhau để dự kiến chính xác các khoản 
thu và chi. 
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STT Đối tượng Số lượng  
cổ phiếu  

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Số lượng 
cổ đông 

Cơ cấu cổ đông (*) 

Tổ  
chức 

Cá 
nhân 

1 Cổ đông Nhà nước 0 0 0 0 0 

2 

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI 38.633.100 88,17% 19 2 17 

-  Trong nước 38.633.100 88,17% 19 2 17 

-  Nước ngoài 0 0 0 0 0 

3 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP 
trở lên) 0 0,00% 0 0 0 

-  Trong nước (**) 0 0,00% 0 0 0 
-  Nước ngoài 0 0 0 0 0 

4 
Công đoàn Công ty 0 0 0 0 0 
-  Trong nước 0 0 0 0 0 
-  Nước ngoài 0 0 0 0 0 

5 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 

6 Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu 
đãi (nếu có) 0 0 0 0 0 

7 
Cổ đông khác 5.181.820 11,83% 421 1 420 
-  Trong nước 5.180.418 11,83% 417 0 417 
-  Nước ngoài 1.402 0,00% 4 1 3 

TỔNG CỘNG 43.814.920 100% 440 3 437 

Trong đó: - Trong nước 43.813.518 100% 436 2 434 

                                - Nước ngoài 1.402 0,00% 4 1 3 
  

 (*) :    số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình 
 (**) : không bao gồm số lượng cổ phiếu của Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI có cổ phiếu sở 

hữu từ 5% vốn cp trở lên. 

  

Mệnh giá 1 cổ phiếu 10.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu niêm yết 43.814.920 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 43.814.920 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu hạn chế lưu hành 0 cổ phiếu 

CỔ PHẦN 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO DANH SÁCH CHỐT NGÀY 22/02/2019 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ 



 

 

Đối tượng 
Số lượng cổ 

phiếu hạn 
chế chuyển 

nhượng 

Số lượng cổ 
phần chuyển 
nhượng tự do 

Tổng cộng 
Tỷ lệ  

sở hữu 
(%) 

I. Cổ đông đặc biệt 0 1.988.810 1.988.810 4,54% 
1. Hội đồng quản trị 0 1.986.165 1.986.165 4,53% 

2. Ban Giám đốc  0 1.150 1.150 0,01% 

3. Ban kiểm soát 0 460 460 0,00% 

4. Giám đốc tài chính 0 0 0 0,00% 

5. Kế toán trưởng 0 460 460 0 

6. Người được ủy quyền CBTT  0 575 575 0 
II. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 
III. Công đoàn Công ty 0 0 0 0 
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 
V. Cổ đông khác 0 41.826.110 41.826.110 95,46% 
  1.   Trong nước 0 41.824.708 41.824.708 95,46% 

    1.1 Cá nhân 0 5.378.218 5.378.218 12.27% 

   1.2 Tổ chức:  0 36.446.490 36.446.490 83.19% 
         Trong đó: Nhà nước 0 0 0 0 
  2.  Nước ngoài 0 1.402 1.402 0,00% 

    2.1 Cá nhân 0 1.356 1.356 0,00% 

   2.2 Tổ chức:  0 46 46 0,00% 

Tổng cộng 0 43.814.920 43.814.920 100,00% 

 

  

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO LOẠI CỔ PHIẾU 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ BAN TỔ CHỨC CHỤP HÌNH LƯU NIỆM SAU 
THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



 

 

 

TT Tên tổ chức cá nhân Địa chỉ Số lượng 
cổ phiếu 

Tỷ lệ  
sở hữu  

(%) 

1 Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển Đa Quốc Gia IDI 

Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, 
Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp. 34.721.490 79,25% 

1 
Cty CP Tập Đoàn Sao Mai. 
Đại diện theo pháp luật là Ông 
Lê Thanh Thuấn 

326 Hùng Vương, Mỹ Long, Long Xuyên, 
An Giang 1.725.000 3,94% 

2 

Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển Đa Quốc Gia IDI. 
Đại diện theo pháp luật là Ông 
Lê Văn Chung 

Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, 
Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp. 

34.721.490 79,25% 

3 Lê Thanh Thuấn 326 Hùng Vương, P Mỹ Long, Long Xuyên, 
An Giang 1.725.000 3,94% 

4 Nguyễn Văn Hung 49/30 Khúc Thừa Dụ, Mỹ Bình, TP. Long 
Xuyên, An Giang 58.075 0,13% 

5 Lê Văn Chung 326 Hùng Vương, Long Xuyên, An Giang 138.575 0,32% 
6 Lê Xuân Quế 45 Lê Lợi, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 38.525 0,09% 

7 Trương Vĩnh Thành Bình Khánh 7, Bình Khánh, Long Xuyên, 
An Giang 6.325 0,014% 

8 Lê Văn Thành 706 Hà Hoàng Hổ, Long Xuyên, An Giang 18.515 0,04% 

9 Võ Thị Hồng Tâm 326 Hùng Vương, Long Xuyên, An Giang 575 0,00% 

10 Lê Văn Thủy 645/33 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An 
Giang 100.970 0,23% 

11 Phạm Đình Nam 19/4B Trần Hưng Đạo, Mỹ Quí, Long 
Xuyên, An Giang 21.275 0,05% 

12 Trần Văn Cừ Bình Khánh, Mỹ Khánh, Long Xuyên, An 
Giang 31.855 0,07% 

13 Võ Thị Thanh Tâm Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 0 0,00% 

14 Võ Quốc Chánh Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang 0 0,00% 

15 Võ Quốc Hưng TP.HCM 0 0,00% 

16 Nguyễn Thị Hà 49/30 Khúc Thừa Dụ, Mỹ Bình, TP. Long 
Xuyên, An Giang 23.000 0,05% 

17 Nguyễn Hồng Ngự 49/30 Khúc Thừa Dụ, Mỹ Bình, TP. Long 
Xuyên, An Giang 11.845 0,03% 

18 Nguyễn Thị Diệu Hiền Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 12.075 0,03% 

19 Lê Văn Tình Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ 0 0,00% 

Tổng cộng 
 

38.633.100 88,17% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT 
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HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu 
chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám 
đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt 
động của công ty. 

Đánh giá tiến trình, kết quả mang lại từ sự hợp 
tác kinh doanh giữa công ty và các đối tác chiến 
lược để mở rộng hoạt động kinh doanh của công 
ty theo chiều rộng và chiều sâu. 

Chỉ đạo Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt 
động năm 2018, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2019, rà soát thực hiện kế hoạch giai 
đoạn 2017 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 21/04/2018 

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2018; 
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác 
quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018; 
- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017 
và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm 
toán; 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả 
cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; 
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư 
các dự án lớn; 
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; 
- Thông qua chi trả thù lao cho  HĐQT, BKS năm 2017 
và dự kiến mức thù lao năm 2018; 
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức 
thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội 
dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 
- Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm HĐQT, BKS nhiệm 
kỳ 2017 - 2022 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Trong năm 2018, công ty tổ chức 1 cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông để xin các ý kiến thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các trình tự, thủ 
tục đã được Trisedco thực hiện đầy đủ đúng theo 

qui định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi và 
lợi ích tối đa cho cổ đông. Đại hội đã thông qua 
các nội dung chi tiết. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018 phê 
duyệt để đảm bảo tình hình thực tế hoạt động sản 
xuất kinh doanh  tích cực, toàn diện và phát triển  
ổn định trước những biến động ảnh hưởng của nền 
kinh tế hiện nay. 

Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi 
phí trong từng khâu và luôn phải đảm bảo nguồn 
lực cho công ty. 

Ban hành các chính sách, quyền lợi nhằm đảm bảo 
lợi ích cho người lao động. Có các chính sách thay 
đổi, luân chuyển nhân sự để phát huy tối đa khả 
năng làm việc của các cán bộ nhân viên Công ty. 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trang 45 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 



 

  

  

 

 

 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Ông: Lê Văn Chung Chủ tịch 4/4 100% _ 

2 Ông: Lê Xuân Quế P.Chủ tịch 4/4 100% _ 

3 Ông: Nguyễn Văn Hung P.Chủ tịch 4/4 100% _ 

4 Ông: Lê Thanh Thuấn Thành viên 4/4 100% _ 

5 Ông: Hồ Mạnh Dũng Thành viên 4/4 100% _ 

6 Ông: Lê Văn Thành Thành viên 4/4 100% _ 

7 Ông: Trương Vĩnh Thành Thành viên 4/4 100% _ 

8 Ông: Lê Văn Chính Thành viên 4/4 100% _ 

  

Ban hành các chính sách, quyền lợi nhằm đảm 
bảo lợi ích cho người lao động. Có các chính 
sách thay đổi, luân chuyển nhân sự để phát huy 
tối đa khả năng làm việc của cán bộ công nhân 
viên Công ty. 

 

HĐQT phê duyệt cho Ban TGĐ công ty, thực hiện 
các dự án thuê tài chính, đầu tư trang thiết bị, tài 
sản theo nhu cầu thực tế nhằm phát triển của Công 
ty, đáp ứng chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông 
thông qua. 

 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Trisedco và đại biểu tham dự 
ĐH đồng cổ đông thường niên  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

Trang 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

STT 
Số  Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01.2018/NQ-HĐQT 02/03/2018 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018. 

2 02.2018/NQ-HĐQT 05/03/2018 
Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trên 
nghị quyết HĐQT số 01.2018/NQ-HĐQT ngày 
02/03/2018 

3 03.2018/NQ-HĐQT 30/03/2018 Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2018 

4 30/2018/NQ-
TRISEDCO 02/07/2018 

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 
của công ty. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Quế thôi giữ chức 
Tổng Giám đốc – Bổ nhiệm Ông Lê Văn Lâm giữ chức 
vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và 
Phát Triển Thủy Sản  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược kinh doanh 
phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch doanh 
thu thuần năm 2018 đã được đề ra. 

Tập trung đầu tư, mở rộng hoạt đồng sản xuất 
kinh doanh. 

Theo dõi, giám sát các hoạt động thực hiện kế 
hoạch của Ban Tổng Giám đốc; 

Xem xét báo cáo kinh doanh, báo cáo sản xuất và 
báo cáo tài chính của Công ty; 

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch 
định các chính sách tài chính, thường xuyên theo 
dõi và đánh giá tình hình trong và ngoài nước để 
kịp thời ứng phó khi có những biến động. 

Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty. 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung 
các Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình 
tổ chức. 

 

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2018 

Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp, ban 
hành 04 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề 
thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các 
cuộc họp của HĐQT đều có mời ban kiểm soát và 

Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao 
đổi, thảo luận và  tạo sự nhất trí cao trong các 
chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của 
HĐQT đối với Ban điều hành. 
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STT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Ghi chú 

1 Bà: Ngô Thị Tố Ngân Trưởng Ban 4/4 100% Thôi giữ chức vụ 

2 Bà: Trịnh Thị Ngọc Thành viên  4/4 100% _ 

3 Bà: Nguyễn Thị Lệ Quyên Thành viên  4/4 100% _ 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2019; 

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2019 với doanh thu thuần năm 
2019 đạt 1.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ 
đồng; 

Nâng cao chất lượng sản phẩm, lập phương án 
cụ thể đưa sản phẩm của công ty xuất khẩu ở một 
số thị trường mới; 

HĐQT sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ 
trợ Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý  khác  
trong  việc  điều  hành, sản xuất kinh doanh giúp 
Công ty ngày càng phát triển; 

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức quản lý phù hợp 
với quy mô của Công ty nhưng vẫn theo cơ chế 
tinh gọn, thông suốt hiệu quả;Cải tiến phương thức 
quản lý tạo sự kết nối giữa các bộ phận theo 
hướng chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao 
động và hiệu quả kinh doanh.  

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung 
các Quy chế quản trị Công ty phù hợp với mô hình 
tổ chức; 

Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 
2019; 

Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
cổ đông và cán bộ nhân viên của công ty. 

Tập trung đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức các cuộc họp 
định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham 
gia để tổng kết các hoạt động trong kỳ, lập kế 
hoạch làm việc cho kỳ tiếp theo cũng như các 
kiến nghị cho HĐQT. 

Ngoài ra, BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp 
của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh 
doanh, tình hình đầu tư. Tham gia ý kiến, đưa ra 
các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong 
phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. 

Quí 1/2018: Kiểm tra tình hình hoạt động Công ty 
năm 2018. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành 
viên trong BKS và xây dựng chương trình làm việc 
trong năm. Lập kế hoạch đánh giá việc triển khai 
thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông 
năm 2018.  

Quí 2/2018: Đánh giá kết quả hoạt động của Ban 
Kiểm soát. Tổng kết hoạt động quý 2. Xây dựng kế 
hoạch hoạt động quý 3 

Quí 3/2018: Kiểm tra tình hình hoạt động của Công 
ty 6 tháng đầu năm 2018. Kiểm tra tình hình thực 
hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Kế hoạch kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2018.  Rà soát, thẩm định báo cáo 
tài chính 6 tháng đầu năm 2018. 

Quí 4/2018: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc. Xây 
dựng kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 
2018. Tổng kết hoạt động trong năm 2018. 

NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã 
tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát 
việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Đại hội 
đồng cổ đông.   
Kiểm tra tính chất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính 
trung thực và tuân thủ trong quản lý, điều hành của 
các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh.  
Kiểm soát Báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các 
báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo 
tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, 
cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi 
phí, doanh thu, việc sử dụng vốn; xem xét báo cáo 
tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên.  
Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo 
quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, 
xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố 
thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. 

HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện 
nhiệm vụ của mình. BKS được cung cấp thông tin 
đầy đủ và tài liệu liên quan đến hoạt động của 
HĐQT và Công ty.  

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài 
liệu kèm theo được gửi đến Ban Kiểm soát  đầy 
đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban Kiểm soát tham 
dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 
thảo luận đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được 
đưa ra và thông qua tại cuộc họp.  

Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả 
hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị 
cần thiết đến Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám 
đốc theo quy định. Các báo cáo Ban Kiểm soát  
được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị  
trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông. Giám sát 
công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm kê cuối 
năm 2018, việc trích lập dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho trong năm tài chính. 

Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch 
kinh doanh năm 2019 và các mục tiêu hoạt động 
khác của công ty. 

THẨM ĐỊNH BCTC NĂM 2018 

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được lập theo các 
chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 
Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, 
ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định. 
Các báo cáo tài chính trong năm 2018 đã được 
chấp thuận công bố trên trang thông tin điện tử 
của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban 
Chứng Khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử 
của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. 

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, 
BKS VÀ BAN TGĐ 

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát, 
nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình khi thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 

Năm 2018, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát 
kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và 
điều hành của công ty. 

Tham kiến HĐQT trước khi trình các báo cáo, tờ 
trình, kiến nghị lên Đại hội. Kiểm tra sổ sách, 
chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty 
khi có dấu hiệu bất thường hoặc theo quyết định 
của Đại hội. 

Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về tư tưởng 
cho CBNV gắn bó, tận tụy với công việc đưa công 
ty ngày càng phát triển . 

Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu 
tư 

Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ công ty rà soát 
kiến nghị các vấn đề bất cập trong các qui trình, 
qui chế hoạt động kinh doanh của công ty. Giám 
sát việc tuân thủ đúng qui trình, qui chế. 
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STT Tên thành viên  Chức danh 
Thù lao năm 2017 

(Số liệu trước thuế TNCN) 
VNĐ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

1 Ông: Lê Văn Chung Chủ tịch 84.000.000 

2 Ông: Lê Xuân Quế P.Chủ tịch 60.000.000 

3 Ông: Nguyễn Văn Hung P.Chủ tịch 60.000.000 

4 Ông: Lê Thanh Thuấn Thành viên 60.000.000 

5 Ông: Hồ Mạnh Dũng Thành viên 60.000.000 

6 Ông: Lê Văn Thành Thành viên 60.000.000 

7 Ông: Trương Vĩnh Thành Thành viên 60.000.000 

8 Ông: Lê Văn Chính Thành viên 60.000.000 

BAN KIỂM SOÁT   

1 Bà: Ngô Thị Tố Ngân Trưởng BKS 36.000.000 

2 Bà: Trịnh Thị ngọc Thành viên 24.000.000 

3 Bà: Nguyễn Thị Lệ Quyên Thành viên 24.000.000 

 

   

 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Trong năm 2018, không có bất kỳ giao dịch 
cổ phiếu của cổ đông nội bộ nào. 
HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Trong năm 2018, công ty không có 
bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ nào. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO  
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ 

ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 



 
 

 
 

MỤC TIÊU CHUNG 
Đối với sản xuất kinh doanh 
Tăng cường các biện pháp tiết kiệm nước, tiết kiệm 
năng lượng và xây dựng hệ thống xử lý nước thải.  

Cải tiến quy trình sản xuất, lắp đặt hệ thống máy 
móc thiết bị nhằm tăng nâng suất và tiết kiệm 
nguyên liệu, đặc biệt giảm tối đa ô nhiễm môi 
trường.  

 

Đối với môi trường  
Tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường.  

Xác định và đánh giá các rủi ro ô nhiễm môi trường 
để từ đó có thể đưa ra các biện pháp giải quyết kịp 
thời và phù hợp.  

 

Đối với người lao động  
Duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
và đời sống người lao động.  

Nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn 
lao động và bảo vệ môi trường.  

Đối với cộng đồng  
Nâng cao ý thức của người lao động về các hoạt 
động nhân đạo từ thiện.  

Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để xây 
dựng hình ảnh của doanh nghiệp.  
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  QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN LIỆU 
 
Nguồn cung cấp nguyên liệu cho sản xuất tại công 
ty TRISEDCO luôn là yếu tố góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của công ty. 
Để chủ động hơn với nguồn phụ phẩm cá tra/basa, 
các Công ty thủy sản thuộc đơn vị trong Tập Đoàn 
Sao Mai, với vùng nuôi khép kín, luôn đảm bảo về 
mặt số lượng và chất lượng. Do đó, đây là yếu tố 
tác động mạnh mẽ làm tăng thêm tính cạnh tranh 
cho các mặt hàng của Công ty TRISEDCO với giá 
thành sản xuất hợp lý. 

Sản phẩm mỡ cá thô được sản xuất từ phụ phẩm cá 
tra/cá basa sẽ được dùng làm nguyên liệu đầu vào 
cho sản phẩm dầu cá tinh luyện. Có thể nói đây là 
một quy trình sản xuất khép kín và sẽ đảm bảo 
được sự ổn định của  nguồn  cung  cấp  nguyên liệu 

cho nhà máy dầu cá. Từ đó, việc quản lý chất 
lượng nguyên liệu sẽ được kiểm soát.  

Với địa thế và vị trí là trung tâm của các nguồn sản 
xuất và cung ứng các sản phẩm cá tra/basa tại khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long, và cũng là khu vực 
có số lượng cung ứng nhiều nhất cả nước. Quanh 
năm, TRISEDCO luôn có được một nguồn cung 
ứng dồi dào về mặt số lượng, và các nguồn nguyên 
liệu cung cấp luôn đạt được độ tươi rất cao với 
khoản cách vận chuyển không quá 60 phút. Thì đây 
chính là hai yếu tố tác động rất lớn cho tính cạnh 
tranh của các sản phẩm của Nhà máy TRISEDCO 
khi so sánh với nhà máy trong các khu vực lân cận. 
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

Chi phí năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Do đó, tiết kiệm năng lượng là 
mục tiêu hàng đầu trong sản xuất để mang lại lợi nhuận cao 
hơn. Công ty luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng qui 
định về sử dụng năng lượng trong công ty như: thực hiện 
theo khẩu hiệu “tắt khi không sử dụng”, các phòng ban chỉ 
được dùng điều hòa từ 9h sáng đếnA 4h chiều… 

Công ty Trisedco sử dụng hai nguồn năng lượng chủ yếu: 

- Năng lượng trực tiếp: sử dụng năng lượng điện cung cấp 
cho sản xuất khoản 30.000 kw/tháng. 

- Năng lượng gián tiếp: hơi nước bão hòa được cung cấp từ 
02 lò hơi có công suất 08 tấn/lò/giờ và 02 lò hơi có công suất 
4 tấn/lò/giờ 02 lò 15 tấn/lò/giờ. Nhiên liệu đốt là trấu xá và củi 
trấu. Trung bình mỗi tháng sử dụng 1.100 tấn trấu xá/tháng. 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LÀ 
KẾT QUẢ CỦA HÀNH ĐỘNG TIẾT 
KIỆM NĂNG LƯỢNG. LÀ KHỞI 
NGUỒN THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM 
TRƯỚC CỘNG ĐỒNG, VỪA LÀ 
NÉT ĐẸP VĂN HÓA, VỪA LÀ 
CÁCH THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ 
GÓP PHẦN GIỮU GÌN MÔI 
TRƯỜNG “XANH – SẠCH – ĐẸP”. 

NGUỒN NƯỚC 

Công ty Trisedco sử dụng 02 nguồn nước: Nguồn nước sử 
dụng từ giếng khoan của công ty cổ phần đầu tư phát triển 
đa quốc gia IDI cấp sang và nguồn nước sinh hoạt do công ty 
cấp nước huyện Lấp Vò cung cấp. Lượng nước sử dụng 
trung bình  300m3/ngày,đêm. 

 
TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

 Công ty có lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 
“nhà máy chế biến phụ phẩm Trisedco” được phê duyệt theo 
quyết định số 456/QĐ-UBND.HC ngày 14/06/2010 của UBND 
tỉnh Đồng Tháp. 

Công ty có giấy xác nhận số 732/STNMT-CCBVMT ngày 
13/06/2012 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 
nhà máy chế biến phụ phẩm Trisedco.  

Công ty thực hiện và lập báo cáo giám sát môi trường định 
kỳ 06 tháng/lần và được Sở tài nguyên môi trường xác nhân. 
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Nhà máy Sản Xuất Bột Cá – Dầu Cá 

Nhà máy tinh luyện dầu cá 



 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Kiểm toán độc lập: 
  Đơn vị: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam 
(AASCS) 

- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
- Điện thoại: (84.8) 38205944  fax: (84.8) 38205942 
- Website: aascs.com.vn 

  Ý kiến của kiểm toán viên: 
      Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình Báo cáo tài chính. 
(Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được đính kèm ở phần 
sau Báo cáo thường niên này). 

 
 
    Nơi gửi: 
    - Quý cổ đông công ty; 
    - UBCKNN, Sở GDCK TPHCM (để b/c); 
    - Đăng website Công ty; 
    - Lưu VT, QHCĐ 

Đồng Tháp, ngày  18  tháng 03   năm 2019 
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


