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M影C L影C 
PH井N I: THÔNG TIN CHUNG 

1. Quá trình hình thành và phát tri吋n 
2. Ngành ngh隠 vƠăđ鵜a bàn kinh doanh 
3. Thông tin v隠 mô hình qu違n tr鵜, t鰻 ch泳c kinh doanh và b瓜 máy qu違n lý. 
4. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 
5. Các r栄i ro trong ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh 

PH井N II: TÌNH HÌNH HO萎TăĐ浦NGăTRONGăNĔMă2020 
1. Tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n su医t kinh doanh 
2. T鰻 ch泳c và nhân s詠 
3. Tìnhăhìnhăđầuăt逢ăvƠăth詠c hi羽n các d詠 án. 
4. Tình hình tài chính 
5. C挨 c医u c鰻 đông, thay đ鰻i v嘘n đầu t逢 c栄a các ch栄 sở h英u 

PH井NăIII:ăBÁOăCÁOăVẨăĐÁNHăGIÁăC曳A BAN T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 
1. Đánh giá k院t qu違 ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 
2. Tình hình tài chính 
3. nh英ng c違i ti院n v隠 c挨 c医u, t鰻 ch泳, chính sách, qu違n lý 
4. k院 ho衣ch phát tri吋n trong t逢挨ng lai 
5. báo cáo đánh giá liên quan đ院n trách nhi羽m v隠 môiătr逢ờng và xã h瓜i c栄a công ty 

PH井NăIV:ăĐÁNHăGIÁăC曳AăHĐQTăV陰 HO萎TăĐ浦NG C曳A CÔNG TY 
1. Đánh giá c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 v隠 các ho衣t đ瓜ng c栄a công ty 
2. Đánh giá c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 v隠 ho衣t đ瓜ng c栄a Ban giám đ嘘c 
3. Các k院 ho衣ch, đ鵜nh h逢噂ng c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 

PH井NăV:ăQU謂N TR卯 CÔNG TY 
1. H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
2. Ban ki吋m soát 
3. Các giao d鵜ch, thù lao và các kho違n lợi ích c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, ban giám đ嘘c và ban ki吋m soát 
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Tên giao d鵜ch: Công ty C鰻 phần T壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam 
Mã s嘘 doanh nghi羽p: 2300105790 
Đ鵜a ch雨: S嘘 35ăđ逢ờng Lý Thái T鰻 - P.ăVõăC逢ờng – TP. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh 
Đi羽n thoai: 0222 3 826 077 – 3 895 111 
V嘘n đi隠u l羽 1.047.639.110.000 đ欝ng 
Email: contact@dabaco.com.vn 
Website: www.dabaco.com.vn 
Mã ch泳ng khoán: DBC 
Sàn niêm y院t: Sở giao d鵜ch ch泳ng khoán TP H欝 ChíăMinhă(HSX) 
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M浦TăS渦 K蔭TăQU謂 N蔚I B一T TRONGăNĔMă2020  

360.24
305.13

1400.3

Lợi ﾐhuậﾐ

Năﾏ ヲヰヱΒ Năﾏ ヲヰヱΓ Năﾏ ヲヰヲヰ

6674.31
7186.76

10021.58

Doaﾐh thu

Năﾏ ヲヰヱΒ Năﾏ ヲヰヱΓ Năﾏ ヲヰヲヰ

2502.62

2746.53

3025.96

4026.69

V嘘năch栄ăsởăh英uă(tỷăđ欝ng)
ヲヰヱΑ ヲヰヱΒ ヲヰヱΓ ヲヰヲヰ Giá c鰻 phi院u đ衣t đ雨nh 65.000đ/cp 

13366

2754
3349

Lưiăc挨ăb違nătrênăc鰻ăphi院u

ヲヰヲヰ ヲヰヱΓ ヲヰヱΒ
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   T壱păđoƠnăhƠngăđầuătrongălƿnhăv詠c 
nông  nghi羽p – th詠c phẩm v噂i chu厩i 
giá tr鵜 b隠n v英ng 3F (feed-farm-
food); Tiên phong 泳ng d映ng các gi違i 
pháp khoa học công ngh羽 tiên ti院n 
trong nông  nghi羽p m瓜t cách hi羽u 
qu違 nh医t.   

Ki吋m soát chu厩i giá tr鵜 trong 
lƿnhă v詠c nông nghi羽p th詠c 
phẩm,ămangăđ院n cho c瓜ngăđ欝ng 
s違n phẩm & d鵜ch v映 có ch医t 
l逢ợng t嘘t, an toàn, hi羽u qu違 
bằng s詠 trân trọng và  trách 
nhi羽m cao nh医t.ă Quaă đóă gópă
phần phát tri吋n và nâng tầm v鵜 
th院 th逢挨ngă hi羽u nông nghi羽p-
th詠c phẩm Vi羽t trên th鵜 tr逢ờng 
Qu嘘c t院. 

   Theoă đu鰻i vi羽c xây d詠ng n隠n 
nông nghi羽p b隠n v英ng, t壱p trung 
mọi ngu欝n l詠c v噂i m映c tiêu phát 
tri吋n kinh doanh công - nông  
nghi羽p th詠c phẩmăkhépăkín,ăhi羽n 
đ衣i.ăMangăđ院n giá tr鵜 d詠a trên tri院t 
lý 3 lợi ích “Lợiăíchăchoăđ医tăn逢噂c, 
ng逢ờiădơnăvƠăCôngăty”. 
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Thành l壱p Công ty v噂i 
tên gọiăđầu tiên là Công 
ty Nông s違n Hà Bắc. 

Xơyăd詠ng Nhà máy ch院 
bi院n th泳căĕnăgiaăsúcăĐƠiă
Bắc công su医t 5 t医n/giờ 
vƠă Xíă nghi羽p gà gi嘘ng 
công nghi羽p L衣c V羽.   

Thành l壱p Chi nhánh 
công ty t衣i Hà N瓜i và 
CửaăhƠngăxĕngădầu t衣i xã 
L衣c V羽. 

Thành l壱păXíănghi羽p gi嘘ng 
gia súc, gia cầm Thu壱n 
Thành. 

Khánh thành Nhà máy 
ch院 bi院n th泳că ĕnă chĕnă
nuôi cao c医p Topfeeds 
công su医t 250.000 
t医n/nĕm. 

     

KhánhăthƠnhăXíănghi羽p 
lợn gi嘘ngă h逢噂ng n衣c 
Thu壱n Thành. 

Khánh thành Tr映 sở 
chính c栄a Công ty t衣i s嘘 
35ă đ逢ờng Lý Thái T鰻, 
Bắc Ninh. 

    

Khánh thành Nhà xử lý 
nguyên li羽u Khắc Ni羽m.   
K吋 từ ngày 01/01/2005, 
Công ty chính th泳c c鰻 
phần hóa v噂i tên gọi 
Công ty c鰻 phần Nông 
s違n Bắc Ninh. 
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Ngày 18/3/2008, c鰻 phi院u 
c栄a Công ty chính th泳c 
đ逢ợc niêm y院t t衣i Trung 
tâm giao d鵜ch ch泳ng khoán 
Hà N瓜i. 
NgƠyă 29/4/2008,ă đ鰻i tên 
thành Công ty c鰻 phần 
DABACOăVi羽t Nam. 

Thành l壱p Công ty TNHH 
Lợn gi嘘ngăDABACO,ăCtyă
TNHHă Đầuă t逢ă phátă tri吋n 
chĕnănuôiă lợnăDABACO,ă
Cty TNHH Ch院 bi院n th詠c 
phẩmăDABACOăvƠăTrungă
tâm chẩnă đoánă thúă yă
DABACO. 

Thành l壱p Công ty TNHH 
D鵜ch v映 th逢挨ngă m衣i Bắc 
Ninh, Công ty TNHH 
MTVăDABACOăTơyăBắc. 
Khánh thành C違ng 
DABACOă Tơnă Chiă (giaiă
đo衣nă1). 

Khánh thành Nhà máy ch院 
bi院n th泳că ĕnă th栄y s違n 
Kinh Bắc.   
Thành l壱p Công ty TNHH 
Đầuăt逢ăvƠăphátătri吋năchĕnă
nuôiă giaă côngă vƠă Xíă
nghi羽p gi嘘ng lợn L衣c V羽. 

Khánh thành Nhà máy ch院 
bi院nă TACNă DABACOă
HoƠnăS挨n.ăă 

Thành l壱p Công ty TNHH 
Nông nghi羽p CNC 
DABACOă vƠă m瓜t s嘘 
doanh nghi羽p d詠 án tri吋n 
khai d詠 án BT. Ngày 
26/3/2011,ă đ鰻i tên thành 
Công ty c鰻 phần T壱păđoƠnă
DABACOăVi羽t Nam. 

Khánh thành Nhà máy gi院t 
m鰻 gà, thành l壱p Cty 
TNHH B医tă đ瓜ng s違n 
DABACO,ă Ctyă TNHHă
ĐTXD&PTă H衣 tầng 
DABACO,ă Trungă tơmă
th逢挨ngă m衣iă DABACO Lý 

 鰻     
    

Khánh thành Nhà máy ch院 
bi院n th泳că ĕnă chĕnă nuôiă
DABACOă côngă su医t 
200.000 t医n/nĕm;ă Siêuă th鵜 
DABACOăL衣c V羽. 
Thành l壱p Công ty TNHH 
Th逢挨ngăm衣i Hi羽p Quang.  
Tĕngăv嘘năđi隠u l羽 lên 254 tỷ 
đ欝ng. 
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Khánhă thƠnhă TTTMă DABACOă
Từ S挨n;ăCVăHĐHăBN;ăKhuăCNă
t衣i Hà Nam, Phú Thọ,ăL逢挨ngăTƠi,ă
H違iă Phòng,ă Bìnhă Ph逢噂c và NM 
TĔCNăNasacoăHƠăNam;ăNMăSXă
b衣t nh詠aăXK,ăNMăch院 bi院n tr泳ng; 
Thành l壱p Cty TNHH phân bón 
h英uăc挨ăVi羽t Nh壱t, Cty TNHH dầu 
th詠c v壱t. 

Tháng 4/2018, khánh thành 
Trungă tơmă th逢挨ngă m衣i 
DABACOăQu院 Võ. 
Thành l壱p Cty TNHH 
DABACOă Tuyênă Quang,ă Ctyă
TNHHăđầuăt逢ăvƠăphátătri吋n c映m 
công nghi羽păKhúcăXuyên,ăCtyă
TNHH xây d詠ngăđ逢ờng H2. 

Tháng 5/2019, khánh thành 
nhƠă máyă épă dầu th詠c v壱t 
DABACOă vƠă nhƠă máyă ch院 
bi院n tr泳ng gia cầm 
DABACO.ă ThƠnhă l壱p Cty 
TNHHă DABACOă Bìnhă
Ph逢噂c bao g欝mă Khuă chĕnă
nuôi gà gi嘘ng Công ngh羽 cao 
vƠă NMă TĔCNă DABACOă 
BìnhăPh逢噂c. 

 Thành l壱p TT nghiên c泳u 
gà 9 c詠aăDABACO;ăTrungă
tâm nghiên c泳u 泳ng d映ng 
và phát tri吋n gi嘘ng gia cầm 
DABACO;ă NM s違n xu医t 
con gi嘘ng gia cầm; 
XN gƠăđẻ siêu tr泳ng. 

Khánh thành Siêu th鵜 
DABACOăGiaăBìnhăă 
Khánh thành Dây chuy隠n 
xử lý tr泳ng t詠 đ瓜ng 
MOBAă– Hà Lan. 

Thành l壱p Cty TNHH Th泳c 
ĕnă chĕnă nuôiă Nasacoă HƠă
Nam, Cty TNHH Lợn gi嘘ng 
DABACOă HƠă Nam,ă Ctyă
TNHH Lợn gi嘘ng 
DABACOă H違i Phòng, Cty 
TNHH Lợn gi嘘ng 
DABACOă Phúă Thọ và TT 
công ngh羽 sinh học 
DABACO. 

Ngày 28/12/2016, khánh 
thành Khách s衣n Le 
Indochinaăđ衣t tiêu chuẩn 5 
sao. Thành l壱p Cty TNHH 
Lợn gi嘘ngă DABACOă
L逢挨ngăTƠi. 

   Thángă 5/2020ă đ瓜ng th鰻 
thi công tuy院năđ逢ờng H2. 
 Tháng 10/2020 thành l壱p 
ctyăTNHHăDABACOăHòaă
Bình 
 Tháng 12/2020 trao gi違i 
cu瓜c thi sáng tác ca khúc 
vi院t v隠 DABACO. 
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T壱păđoƠnăDABACOăđưăvinhăd詠 nh壱năđ逢ợc nhi隠u danh hi羽u, gi違i th逢ởng cao quý 

- Huơnăch逢挨ngălaoă
đ瓜ng h衣ng Ba. 
- Bằng khen c栄a 
UBND t雨nh Bắc Ninh. 

- Cờ thiăđuaăxu医t sắc c栄a 
Chính ph栄. 
- Bằng khen c栄aă Đ違ng 
b瓜 t雨nh Bắc Ninh. 
- Bằng khen c栄a UBND 
t雨nh Bắc Ninh. 
- Bằng khen c栄a T鰻ng 
C映c thu院 
- Ch栄 t鵜chă n逢噂c C瓜ng 
hoƠă XHCNă Vi羽t Nam 
phong tặng danh hi羽u 
đ挨nă v鵜 Anhă hùngă laoă
đ瓜ng thời kỳ đ鰻i m噂i. 
- Bằng khen c栄a 曳y 
Ban Qu嘘c gia v隠 hợp 
tác kinh t院 qu嘘c t院. 

- Huơnă ch逢挨ngă laoă đ瓜ng 
h衣ng nhì. 
- Gi違iă th逢ởng “Bông lúa 
vàng Vi羽t Nam – Th逢挨ngă
hi羽u Vàng ch医tăl逢ợng”. 
- Gi違iă th逢ởng “Doanh 
nghi羽p h瓜i nh壱p và phát 
tri吋n”. 
- Cúp vàng Ch医tăl逢ợng h瓜i 
nh壱p cho SP th泳căĕnăđ壱m 
đặc cho lợn. 
- Ch泳ng nh壱n Hàng Vi羽t 
Nam ch医tă l逢ợng cao cho 
ngƠnhăTACN. 
- Gi違iă th逢ởng “Doanh 
nhân, doanh nghi羽p tiêu 
bi吋u Vi羽tăNamăVƠng”. 

- Bằng khen c栄a B瓜 
tr逢ởng B瓜 Tài chính. 
- Ch泳ng nh壱n hàng Nông 
Lâm Th栄y s違n Vi羽t Nam 
ch医tăl逢ợng cao và uy tín 
th逢挨ng m衣i. 
- Gi違iăth逢ởng “Bông lúa 
vàng Vi羽t Nam - Th逢挨ngă
hi羽u Vàng ch医tăl逢ợng”. 
- Gi違iă th逢ởngă Th逢挨ngă
hi羽u Vi羽t H瓜i nh壱p 
WTO. 
- Cúp vàng cho s違n phẩm 
Th泳căĕnăđặc bi羽t cho lợn 
con t壱păĕn. 
    

     

- Topă 50ă th逢挨ngă hi羽u 
ch泳ng khoán uy tín 
trên TTCK Vi羽t Nam. 
Gi違iă th逢ởng “Doanh 
nghi羽p H瓜i nh壱p và 
Phát tri吋n”. 
- Gi違iă th逢ởng “Bông 
lúa vàng Vi羽t Nam – 
Th逢挨ngă hi羽u Vàng 
ch医tăl逢ợng”. 
- Gi違iă th逢ởng Ch医t 
l逢ợng Vi羽t Nam. 
- Ch泳ng nh壱n 500 
doanh nghi羽p l噂n nh医t 
Vi羽t Nam. 
- Bằng khen c栄a B瓜 
tr逢ởng B瓜 Tài chính. 

- Gi違iă th逢ởng “Doanh 
nghi羽p H瓜i nh壱p và 
Phát tri吋n”. 
- Gi違iă th逢ởng Doanh 
nghi羽p, doanh nhân tiêu 
bi吋uă1.000ănĕm. 
- Ch泳ng nh壱nă“Th逢挨ngă
hi羽u Vi羽t”ă choă s違n 
phẩm th泳că ĕnăh厩n hợp 
Topfeeds. 
- Topă500ă th逢挨ngăhi羽u 
Vi羽tă hƠngă đầu Vi羽t 
Nam 2010. 
- Gi違iă th逢ởng Ch医t 
l逢ợng Vi羽t Nam. 
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- Gi違iă th逢ởng “S違n 
phẩm, d鵜ch v映 Vi羽t 
Namăđ逢ợcătinădùng”. 
- Gi違iă th逢ởng Ch医t 
l逢ợng Vi羽t Nam. 
- Top 100 hàng Vi羽t 
Nam tin dùng. 
- Ch泳ng nh壱n s違n 
phẩm th泳că ĕnă chĕnă
nuôi gia súc, gia cầm, 
th栄y cầmăđ衣t danh hi羽u 
“S違n phẩm, d鵜ch v映 
Vi羽tă Namă đ逢ợc tin 
dùng”. 
- Ch泳ng nh壱n 500 
doanh nghi羽p l噂n nh医t 
Vi羽t Nam. 

- Huân ch逢挨ngălaoăđ瓜ng h衣ng 
Nh医t do Ch栄 t鵜chă n逢噂c trao 
tặng. 
- Gi違i vàng Ch医tă l逢ợng Vi羽t 
Nam. 
- Top 1000 doanh nghi羽păđóngă
thu院 thu nh壱p nhi隠u nh医t 2012. 
- Top 15 c鰻 phi院u trên sàn 
HNXă đ逢ợc niêm y院t trên Sở 
GDCKăAseană(AseanăStar)ăvƠă
Top 30 c鰻 phi院u có tính thanh 
kho違n cao nh医t trên sàn Hà N瓜i 
(HNXă30). 
- Gi違iăth逢ởng Ch医tăl逢ợng Vi羽t 
Nam. 
- Ch泳ng nh壱n 500 doanh 
nghi羽p l噂n nh医t Vi羽t Nam. 

- Gi違iă th逢ởngă Asiană
Feed Miller of the Year 
2013. 

- Top 100 S違n phẩm, d鵜ch v映 
Vi羽tăNamăđ逢ợcătinădùngănĕmă
2014. 
- Top 30 Doanh nghi羽p minh 
b衣ch nh医tăHNXă2013ă– 2014 
và Top 15. Doanh nghi羽p 
đóngăgópătíchăc詠c cho TTCK 
t衣iăHNXătừ nĕmă2009ă– 2014. 
- Gi違iăth逢ởng Công ty qu違n lý, 
s違n xu医t và tiêu th映 s違n phẩm 
chĕnă nuôiă heoă chu厩i t嘘t nh医t 
do C映căChĕnănuôiătraoătặng. 
- Doanh nghi羽pă vĕnă hóaă vìă
c瓜ngă đ欝ngă (Phòngă Th逢挨ngă
m衣i và Công nghi羽p Vi羽t 
Nam,ă Trungă tơmă Vĕnă hóaă
doanh nhân trao tặng). 

- Huơnăch逢挨ngălaoăđ瓜ng h衣ng 
Nh医t (lầnă2). 
Danh hi羽u “Doanh nghi羽p vì 
nhƠă nông”ă vƠă Gi違iă th逢ởng 
“Bông lúa vàng Vi羽tă Nam”ă
cho s違n phẩm “Gi嘘ng Gà J – 
DABACO”ă(B瓜 Nông nghi羽p 
& PTNT trao tặng). 
- Topă50ăth逢挨ngăhi羽u có giá 
tr鵜 l噂n nh医t Vi羽tă Namă nĕmă
2015 do T鰻 ch泳că đ鵜nh giá 
Brandă Financeă (Anh)ă bìnhă
chọn. 
- Gi違iăth逢ởng s違n phẩm nông 
nghi羽p tiêu bi吋uă2014ăđ嘘i v噂i 
s違n phẩm “Tr泳ng Gà 
DABACOăOmegaă3”. 

T壱păđoƠnăDABACOăđưăvinhăd詠 nh壱năđ逢ợc nhi隠u danh hi羽u, gi違i th逢ởng cao quý 
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- Nĕmă th泳 2 liên giành 
gi違i thu逢ởng Top 50 
doanh nghi羽p niêm y院t t嘘t 
nh医t trên Sàn ch泳ng 
khoán do Forbes Vi羽t 
Nam bình chọn.  
- Top 50 doanh nghi羽p 
Vi羽tăNamăđi吋n hình sáng 
t衣o & s違n phẩm/d鵜ch v映 
uy tín ch医tă l逢ợngă nĕm 
2020 

- Top 50 doanh nghi羽p 
niêm y院t t嘘t nh医t trên Sàn 
ch泳ng khoán do Forbes 
Vi羽t Nam bình chọn.  
- Doanh nghi羽pă cóă nĕngă
l詠c qu違n tr鵜 t嘘t nh医t sàn 
ch泳ng khoán Vi羽t Nam 
2018ăvƠăđ泳ngăđầu ngành 
th泳căĕnăchĕnănuôi. 

- T壱p th吋 laoă đ瓜ng xu医t 
sắc. 
- Doanh nghi羽păcóănĕngă
l詠c Qu違n tr鵜 tài chính t嘘t 
nh医tă vƠăđ泳ngăđầu ngành 
Th泳căĕnăgiaăsúcătrênăsƠnă
ch泳ng khoán Vi羽t Nam. 
- Doanh nghi羽p vì nhà 
nông. 
- Bông lúa vàng Vi羽t 
Nam. 

- Gi違iăth逢ởng “Top 20 nhãn 
hi羽uă hƠngă đầu Vi羽t Nam 
nĕmă2017”. 
- Gi違iăth逢ởng “Top 50 công 
ty kinh doanh hi羽u qu違 nh医t 
Vi羽t Nam. 

- Cờ thiă đuaă c栄a Chính 
ph栄 
- Vinh danh “Doanh 
nghi羽pă đ欝ng hành cùng 
nhƠă nông”ăvƠă “NhƠă lưnhă
đ衣o xu医t sắc vì s詠 nghi羽p 
nông nghi羽p và phát tri吋n 
nông thôn Vi羽tăNam”. 
- Gi違iă th逢ởng “Top 20 
nhãn hi羽uăhƠngăđầu Vi羽t 
Namănĕm 2016”. 
- Gi違iăth逢ởng Công ty có 
trang tr衣iăgƠăđẻ tr泳ng l噂n 
nh医tănĕmă2015-2016. 

T壱păđoƠnăDABACOăđưăvinhăd詠 nh壱năđ逢ợc nhi隠u danh hi羽u, gi違i th逢ởng cao quý 
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   “Trong su嘘t hành trình gầnă25ănĕmăqua,ăb違năthơnătôiăcũngănh逢ătoƠnăb瓜 các th院 h羽  lưnhăđ衣o, CBNV t壱păđoƠnăv磯n luôn n厩 
l詠c không m羽t m臼iăđ吋 đ鰻i m噂i toàn di羽n, chú trọngăđầuăt逢ăc違 v隠 conăng逢ời và h羽 th嘘ng nhằmămangăđ院n nh英ng tr違i nghi羽m 
tích c詠c,ăđ欝ng hành và t壱n tâm v噂iăkháchăhƠng.” 

AnhăhùngăLaoăđ瓜ng thời kì đ鰻i m噂i là danh hi羽u vinh d詠 
cao nh医tăđ逢ợcăNhƠăn逢噂c tặng cho nh英ng t壱p th吋 hoặc cá 
nhơnălaoăđ瓜ngădũngăc違m và sáng t衣o, l壱păđ逢ợc thành tích 
đặc bi羽t xu医t sắc trong s違n xu医t và công tác. 

APEAălƠăgi違iăth逢ởng uy tín b壱c nh医t châu Á, nhằm k院t 
n嘘i các doanh nhân và doanh nghi羽păhƠngăđầu khu v詠c 
Châu Á – TháiăBìnhăD逢挨ngăđ吋 thúcăđẩy s詠 đ鰻i m噂i, t衣o 
raăc挨ăh瓜iăgiaoăl逢u,ăhợp tác trong khu v詠c và qu嘘c t院. 

Ch栄 t鵜chăHĐQTă- Nguy宇năNh逢ăSo 
nh壱n danh hi羽uăAnhăhùngăLaoăđ瓜ng thờiăkìăđ鰻i m噂i 

Ch栄 t鵜chăHĐQTă- Nguy宇năNh逢ăSo 
Doanh nhân xu医t sắc Châu Á Thái Bình D逢挨ng 

DANHăHI烏U TIÊU BI韻U C曳Aă 
CH曳 T卯CH HĐQTăÔNG NGUY右NăNH姶ăSO 

Trích lời ch栄 tichăHĐQT  
Nguyễn Như So 
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   Trên hành trình th詠c thi s泳 m羽nh: Ki吋m soát chu厩i giá tr鵜 trong ngành nông nghi羽p - th詠c phẩm, Dabaco hoàn toàn t詠 tin 
c衣nh tranh v噂iăcácăth逢挨ngăhi羽u l噂n trong khu v詠c và trên th院 gi噂i v隠 ch医tăl逢ợngăcũngănh逢ăgiáăc違, khi sở h英u nh英ngă逢uăth院 m衣nh 
m胤 v隠 nhân s詠 trìnhăđ瓜 cao, công ngh羽 tân ti院n, và chu厩i giá tr鵜 khépăkín:ăFeed-Farm-Food, mô hình s違n xu医t hi羽năđ衣i và hoàn 
ch雨nhăđ逢ợc Dabaco dày công xây d詠ng và phát tri吋n lên hình thái r医t cao, v噂i b違n sắc riêng bi羽t. Không dừng l衣i ở đó,ăDabacoă
v磯n ti院p t映c nghiên c泳u, c違i ti院n nhằm bi院n các giá tr鵜 khoa học trở thành giá tr鵜 s泳c kh臼e c栄aăng逢ời tiêu dùng, thông qua các 
s違n phẩm nông nghi羽p - th詠c phẩm s衣chăvƠăđ瓜căđáo. 

CỄCăLƾNHăV衛CăKINHăDOANHăCHệNH 
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   V噂i m映c tiêu không ngừng phát tri吋n và mở r瓜ngăđ鵜a bàn kinh doanh, các 
s違n phẩm c栄aăDABACOăđưăcóămặt và lan t臼a t衣i 63 t雨nh, thành ph嘘 trên c違 
n逢噂c, v噂i h羽 th嘘ng hàng ngàn đ衣i lý, nhà phân ph嘘i và v磯n liên t映căgiaătĕngă
v隠 s嘘 l逢ợng và ch医tăl逢ợng, là cầu n嘘i quan trọngăđ吋 các s違n phẩm ch医tăl逢ợng 
cao c栄aăDABACOăđ院nătayăng逢ờiăchĕnănuôi,ăng逢ờiătiêuădùngăđ逢ợc d宇 dàng và 
thu壱n lợi. 

Dabaco t詠 hào là công ty hàng 
đầu cung c医p các gi違i pháp 
dinhă d逢ỡng cho gia súc, gia 
cầm và th栄y s違n v噂i trọn b瓜 s違n 
phẩm cho từngăgiaiăđo衣n sinh 
tr逢ởng, phát tri吋n c栄a v壱t nuôi 
vì m瓜t n隠năchĕnănuôiăquyămôă
l噂n,ă nĕngă su医t cao và an toàn 
cho s泳c kh臼eăng逢ời tiêu dùng. 

  Dabacoăsởăh英uăh羽ăth嘘ngăNhƠămáyă
th泳căĕnăchĕnănuôiă t衣iăcácăđ鵜aăbƠnă
trọngă y院uă từă Bắcă vƠoă Nam,ă v噂iă
t鰻ngă côngă su医tă lênă đ院nă 1,5ă tri羽uă
t医n/nĕm,ă v噂iă cácă th逢挨ngă hi羽uă đưă
trởălênăquenăthu瓜cănh逢ăDABACO,ă
Topfeeds,ă Nasaco,ă Kinhă Bắc,ă
Khangti Vina, Growfeed, Nutreco, 
Sunshine, S-Star. 
 

M萎NGăL姶閏I  H烏 TH渦NG PHÂN PH渦IăVĨăăĐ愛NăV卯 THÀNH VIÊN   
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    Công ty c鰻 phần T壱pă đoƠnă DABACOă Vi羽t 
Namăđ逢ợc t鰻 ch泳c theo mô hình công ty c鰻 phần, 
đ泳ngă đầuă lƠă Đ衣i h瓜iă đ欝ng c鰻 đông,ă H瓜iă đ欝ng 
qu違n tr鵜, Ban ki吋mă soát,ă ă Bană đi隠u hành g欝m 
T鰻ngăGiámăđ嘘c và các Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c. Nhờ 
vào n隠n t違ng kinh nghi羽m cùng v噂i kh違 nĕngă
qu違nă lỦ,ăđi隠uăhƠnhămangă tínhăđ瓜t phá c栄a Ban 
lưnhă đ衣o,ă đưă thúcă đẩy công ty ngày càng phát 
tri吋n m衣nh m胤  c違  v隠 quy mô và ch医tăl逢ợng.  
   T壱pă đoƠnă DABACOă Vi羽t Nam g欝m có các 
Công ty con, công ty tr詠c thu瓜c, công ty liên k院t 
ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhăđaălƿnhăv詠c,ăđaă
ngành ngh隠. 
  M瓜t doanh nghi羽p có hàng nghìn nhân s詠, kênh 
phân ph嘘i r瓜ng khắp, doanh thu hàng ch映c nghìn 
tỷ đ欝ng…ănh逢ngăgiáă tr鵜 c嘘t lõi, c瓜i ngu欝n c栄a 
DABACOăGROUPăl衣i nằm ở y院u t嘘 conăng逢ời. 
“L医y trách nhi羽m, hợpătác,ăđưiăng瓜 lƠmăph逢挨ngă
chơmăhƠnhăđ瓜ng”ălƠăkimăch雨 nam trong quá trình 
xây d詠ngăđ瓜iăngũăcũngănh逢ătìmăvƠăgi英 nh英ng con 
ng逢ời phù hợp nh医t trong t医t c違 cácă lƿnhă v詠c 
chuyên môn c栄aăDABACOăGROUP. 



17 
Báoăcáoăth逢ờng niên 2020 

  

   Xácăđ鵜nh công ngh羽 là y院u t嘘 then ch嘘tăđ吋 t衣o ra 
nh英ng s違n phẩm ch医tăl逢ợng cao, Nhà máy ch院 bi院n 
th泳căĕnăchĕnănuôiăcaoăc医păDABACOăđ逢ợcăđầuăt逢ăh羽 
th嘘ng dây chuy隠n thi院t b鵜 hi羽năđ衣i và t詠 đ瓜ng hóa cao, 

công su医t 200.000 t医n/nĕm,ă
s違n xu医tăđaăd衣ng các lo衣i s違n 
phẩm cho gia súc, gia cầm, 
th栄y cầmăđápă泳ng t医t c違 các 
giaiă đo衣nă sinhă tr逢ởng, phát 
tri吋n c栄a v壱t nuôi. Các khâu 
l医y m磯u, nh壱p nguyên li羽u, 
x院pă baoă đ逢ợc th詠c hi羽n bởi 
cácăRobotăvƠăđi隠u khi吋n từ xa 
qua h羽 th嘘ngăđi隠u khi吋n trung 
tơm,ă đ違m b違oă đ瓜 chính xác 
cao, gi違m thi吋u nhân l詠c. 
   NhƠă máyă đ逢ợc t鰻 ch泳c 
BVQI c医p ch泳ng nh壱nă đ衣t 
tiêu chuẩn qu嘘c t院 ISO 9001 
và ISO 22000 và tiêu chuẩn 
th詠c hành t嘘t 5S, s違n phẩm 
đápă 泳ngă cácă quyă đ鵜nh, tiêu 
chuẩn công b嘘 vƠăv逢ợt tr瓜i v隠 
ch医tăl逢ợng. 

NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭N 
TH永CăĔNăCHĔNăNUỌIăCAO C遺P DABACO 
Đ鵜a ch雨: Khu CN Khắc Ni羽m – TP.Bắc Ninh – T. Bắc Ninh 
Tel: 0222 3 821 243 
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   Nhà máy ch院 bi院n th泳că ĕnă chĕnă nuôiă caoă c医p 
TOPFEEDS có quy mô l噂n, s違n xu医t s違n phẩmăđaă
d衣ng v隠 ch栄ng lo衣i và ch医tăl逢ợng mang nhãn hi羽u 
TOPFEEDS,ă NASACO,ă KHANGTIă Vina,ă
GROWFEED.ăH羽 th嘘ng qu違n lý theo tiêu chuẩn  

ISO 9001, 22.000 giúp 
Công ty 鰻năđ鵜nh v隠 s違n  
l逢ợng nâng cao ch医tăl逢ợng, 
gi違m giá thành. 
   Dây chuy隠n thi院t b鵜 t詠 
đ瓜ng,ă đ逢ợc nh壱p khẩu 
đ欝ng b瓜 từ cácăn逢噂c có n隠n 
s違n xu医t th泳căĕnăchĕnănuôiă
phát tri吋nănh逢ăMỹ,ăEU,ăĐƠiă
Loan...ăNhƠămáyăđangăti院p 
t映c nâng c医p trang thi院t b鵜 
hi羽năđ衣i,ăđầuăt逢ăch医t xám, 
không ngừng c違i ti院nă đ吋 
nâng cao ch医tă l逢ợng s違n 
phẩm.. 

NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭N 
TH永CăĔNăCHĔNăNUỌIăCAO C遺P TOPFEEDS 
Đ鵜a ch雨: Khu CN Khắc Ni羽m – TP.Bắc Ninh – T. Bắc Ninh 
Tel: (0222)ă3ă821ă243ă|ăFax:ă(0222)ă3ă822ă195 
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Công ty ch院 bi院n th泳căĕnăchĕnă
nuôiăNasacoăHƠăNamăđ逢ợcăđầu 
t逢ă xơyă d詠ng trên di羽n tích 
68.000m2, t鰻ng m泳căđầuăt逢ătrênă
30 tri羽u USD,  công su医t 
350.000 t医n/nĕm,ă côngă ngh羽 
Châu Âu, là Nhà máy có quy 
mô l噂n và công ngh羽 hi羽nă đ衣i 
b壱c nh医t hi羽n nay, s違n xu医t t医t 
c違 các dòng s違n phẩm th泳căĕnă
cho lợn, gà, ngan, v鵜t, chim cút 
và bò ch医tăl逢ợng cao và 鰻năđ鵜nh.  
H羽 th嘘ng dây chuy隠n công ngh羽 
t詠 đ瓜ng hóa, đ逢ợcă đi隠u khi吋n 
bằng phần m隠măPLC.ăĐặc bi羽t, 
Phòng thí nghi羽mă đ衣t Tiêu 
chuẩn qu嘘că giaă VILASă đ逢ợc 
trang b鵜 đầyă đ栄 h羽 th嘘ng máy 
móc, thi院t b鵜 hi羽năđ衣iăcùngăđ瓜i 
ngũă kỹ s逢ă giƠuă kinhă nghi羽m 
đ違m b違o phân tích và ki吋m soát 
t嘘t các ch雨 tiêu kỹ thu壱t, dinh 
d逢ỡng c栄a nguyên li羽u và th泳c 
ĕnăchĕnănuôi. 

CÔNG TY TNHH  
TH永CăĔNăCHĔNăNUỌIăNASACOăHẨăNAM 
Đ鵜a ch雨:ăĐ逢ờng D2, KCN Hòa M衣c,Th鵜 tr医n Hòa M衣c, Duy Tiên, Hà Nam  
Tel:ă(0226)ă3.567.666ăă|ăăFax:ă(0226)ă3.585.555 



20 
Báoăcáoăth逢ờng niên 2020 

  

CôngătyăTNHHăNUTRECOălƠăcôngătyăchuyênăs違n xu医t 
th泳căĕn chĕnănuôiăvƠăth栄y s違n l噂n nh医t Vi羽t Nam. S違n 
phẩm c栄aăcôngătyăđ逢ợc s違n xu医t trên dây truy隠n hi羽năđ衣i 
đ逢ợc nh壱p toàn b瓜 từ Châu Âu v噂i công xu医t trên 
300.000 t医n/nĕm.ăĐặc bi羽t, Công ty sở h英u riêng m瓜t dây 
chuy隠năkhépăkínăs違n xu医t th泳căĕnăchoălợn con. 

   姶uăđi吋m khác bi羽t c栄a th泳căĕnă
lợn s英aăth逢挨ngăhi羽u Nutreco là 
lợn con không b鵜 tiêu ch違y,ătĕngă
trọng nhanh, da h欝ng, lông 
m逢ợt, phát tri吋n kh臼e m衣nh. V噂i 
lợi th院 v隠 giao thông, ngu欝n 
nhân l詠c d欝iă dƠo,ă nĕngă l詠c tài 
chính v英ng m衣nh, Công ty luôn 
n厩 l詠c h院tămìnhăđ吋 khẳngăđ鵜nh 
giá tr鵜 th逢挨ngăhi羽uăvƠng,ăđiăđầu 
v隠 ch医tă l逢ợng,ăđemă lợiă íchăđ院n 
ng逢ời tiêu dùng. 

CÔNG TY TNHH  
NUTRECO 
Đ鵜a ch雨:ăKCNăĐ衣iăĐ欝ngăHoƠnăS挨n,ăhuy羽n  Tiên Du, Bắc Ninh 
Tel: 02223.847.995 / 847.997 
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   Chuyên s違n xu医t th泳căĕnăchĕnănuôiăchoălợn s英a, Nhà máy ch院 bi院n th泳c 
ĕnăchĕnănuôiăDABACOăHoƠnăS挨năđầuăt逢ăh羽 th嘘ngăc挨ăsở h衣 tầng, trang 
thi院t b鵜 hi羽năđ衣i, dây chuy隠n s違n xu医t c栄a Mỹ. Giá tr鵜 v逢ợt tr瓜i c栄a Nhà 
máy là h羽 th嘘ng máy giãn nở, làm chín và khử trùngăđ吋 t衣oăđ瓜 x嘘p cho 
viên, r医t t嘘t cho h羽 tiêu hóa, kích thích c違măgiácăthèmăĕnăc栄a lợn con. H羽 
th嘘ng qu違nă lỦă đ逢ợc xây d詠ng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005,ăđ違m b違o 鰻năđ鵜nh s違năl逢ợng, nâng cao ch医tăl逢ợng, gi違m giá 
thành s違n phẩm. 

NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭NăTĔCN 
DABACOăHOẨNăS愛N 
Đ鵜a ch雨:ăKhuăCNăĐ衣iăĐ欝ng - HoƠnăS挨n,ă 
xưăHoƠnăS挨n,ăhuy羽n Tiên Du, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3848ă202 
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Nhà máy th泳că ĕnă chĕnă nuôiă
DABACOă Bìnhă Ph逢噂c s違n 
xu医t và cung 泳ng ra th鵜 tr逢ờng 
các dòng s違n phẩm th泳că ĕnă
chĕnănuôiădaăd衣ng, phong phú 
cho heo, gà, v鵜t,ăchimăcút,ăđápă
泳ngăcácăgiaiăđo衣năsinhă tr逢ởng 
phát tri吋n c栄a v壱t nuôi.  
K院t tinh công ngh羽 kỹ thu壱t 
hi羽năđ衣i,ăNhƠămáyăđ逢ợcăđầuăt逢ă
dây chuy隠n s違n xu医t v壱n hành 
t詠 đ瓜ng bởi h羽 th嘘ngăđi隠u khi吋n 
trung tâm. Do v壱y, ch医tăl逢ợng 
s違n phẩmăđ逢ợc ki吋m soát chặt 
ch胤,ă đ衣t t噂iă đ瓜 chính xác cao, 
đápă泳ngăđúngăcácăch雨 tiêu dinh 
d逢ỡng c栄a công th泳c.ăĐặc bi羽t, 
công ngh羽 làm chín, ti羽t trùng 
nguyên li羽uă thôă giúpă tĕngă đ瓜 
x嘘p,ă mùiă th挨mă c栄a viên, kích 
thíchă tínhă thèmăĕn,ă t嘘t cho h羽 
tiêu hóa và s泳c kh臼e c栄a v壱t 
nuôi. 

NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭N TH永CăĔN 
CHĔN NUỌIăDABACOăBỊNHăPH姶閏C 

Đ鵜a ch雨: Su嘘iăĐôi,ăTơnăH逢ng,ăĐ欝ng Phú, BP  
Tel:ă(0271)ă3835ă836 
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NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭N TH永CăĔN 
CHĔNăNUỌIăTH曳YăS謂N KINH B溢C 

Đ鵜a ch雨: C映m công nghi羽p Khắc Ni羽m, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3825ă111ă– 3829 949 
    Nhà máy ch院 bi院n th泳că ĕnă

th栄y s違n Kinh Bắcăđ逢ợcăđầuăt逢ă
dây chuy隠n thi院t b鵜 hi羽nă đ衣i, 
đ欝ng b瓜, xu医t x泳 Châu Âu, 
công su医t 100.000 t医n/nĕm.ă
S違n xu医tăđaăd衣ng các lo衣i s違n 
phẩmă đápă 泳ng nhu cầuă chĕnă
nuôi th栄y h違i s違n thâm canh, 
h逢噂ng t噂i n隠n nông nghi羽p 
phát tri吋n b隠n v英ng, an toàn 
sinh học. Bao g欝m các dòng 
s違n phẩm d衣ng viên n鰻i và viên 
chìm cho cá có v違y,ăcáădaătr挨n,ă
cá diêu h欝ng, 院ch, cá h欝i, cá 
tầm, cá bi吋n …  
   Các s違n phẩmă đ逢ợc t嘘iă 逢uă
hóa v隠 mặtădinhăd逢ỡngăvƠăđ逢ợc 
b鰻 sung thêmăEnzymăgiúpătĕngă
h羽 s嘘 tiêu hóa, gi違m h羽 s嘘 tiêu 
t嘘n th泳că ĕnă FCR,ă giúpă cáă l噂n 
nhanh, th鵜t chắc, mang l衣i hi羽u 
qu違 kinh t院 cao, thân thi羽n v噂i 
môiătr逢ờng. 
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   Nhà máy ch院 bi院n th泳că ĕnă th栄y s違n Nutreco 
đ逢ợcăđầuăt逢ăcôngăngh羽 hi羽năđ衣i, 泳ng d映ng t詠 đ瓜ng 
hóa t嘘iăđa,ăcôngăngh羽 épăđùnăm噂i, công ngh羽 s医y 
thông minh, h羽 th嘘ng nghi隠n siêu m鵜n. Nhờ công 
ngh羽 hi羽năđ衣i, Nhà máy có th吋 s違n xu医tăđaăd衣ng 
các lo衣i s違n phẩm,ăđáp 泳ngădinhăd逢ỡngăđ違m b違o 
choăFCRăt嘘iă逢u.ăĐặc bi羽t Nhà máy áp d映ng quy 
trình ki吋m soát ch医tăl逢ợngăkhépăkín,ăđ違m b違o t嘘i 
đaăv隠 an toàn v羽 sinh th詠c phẩm.ăđ欝ng b瓜, m泳căđ瓜 
t詠 đ瓜ng hóa cao, v噂i công su医t 80.000 t医n/nĕm,ă
s違n xu医t các s違n phẩm th泳căĕnăth栄y h違i s違n g欝m 
c違 2 d衣ng viên n鰻i và viên chìm cho cá v違y, cá da 
tr挨n,ăcáădiêuăh欝ng, cá tầm, cá bi吋n, cá h欝i… 

NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭N  
TH永CăĔNăTH曳YăS謂N NUTRECO 
Đ鵜a ch雨:ăKCNăĐ衣iăĐ欝ngăHoƠnăS挨n,ăăhuy羽n Tiên Du,  t雨nh Bắc Ninh 
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TR萎IăS謂N XU遺T - TH衛C NGHI烏M 
CÁ L唄NG KINH B溢C 

Đ鵜a ch雨:ăXưăHánăQu違ng – H.Qu院 Võ – T.Bắc Ninh 
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Công ty t壱p trung vào ho衣tăđ瓜ngăchĕnănuôiălợn gi嘘ng, s違n xu医t và 
kinh doanh mua bán lợn, lợn gi嘘ng. Chuyên cung c医p con gi嘘ng 
th逢挨ngăphẩm 3 máu, 4 máu ngo衣i, có trọngăl逢ợng từ 6,5 - 15 kg  v噂i 
s嘘 l逢ợng và ch医tăl逢ợng t嘘t, nhằmăđ違m b違o nhu cầu c栄a khách hàng, 
m厩iănĕmăcôngătyăcungăc医p cho th鵜 tr逢ờng 55.000 – 60.000 lợn con 
gi嘘ng nuôi th鵜t.ăĐƠnălợn gi嘘ngăđưăđ逢ợcătiêmăđầyăđ栄 các lo衣i vaccin 
phòng b羽nhănh逢ă(d鵜ch t違, LMLM, suy宇n,ătaiăxanh,ăcerco...). 

CÔNG TY TNHH  
L営N GI渦NG H萎T NHÂN 
DABACO 
Đ鵜a ch雨:ăXưăTơnăChi,ăH.ăTiên Du, T. Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă372ă1649 
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   Công ty TNHH Lợn gi嘘ng 
DabacoăL逢挨ngăTƠiălƠăđ挨năv鵜 chĕnă
nuôi heo gi嘘ngă đ衣tă nĕngă su医t 
chĕnănuôiăt逢挨ngăđ逢挨ngăcácăn逢噂c 
phát tri吋n c栄a châu Âu và Mỹ, 
đ挨năv鵜 đưăđ衣tăđ逢ợc nh英ng k院t qu違 
đángăk吋 v隠 ch医tă l逢ợng v噂iănĕngă
su医t sinh s違n c栄a lợnă náiă v逢ợt 
trên c違 lý thuy院t. ĐơyălƠăm瓜t mô 
hình m磯u cho phát tri吋n trang tr衣i 
chĕnănuôiăheoăt衣i Vi羽t Nam. 

CÔNG TY  TNHH 
L営N GI渦NGăDABACOăL姶愛NGăTẨI 

Đ鵜a ch雨:  Thanh Khê, Lai H衣,ăL逢挨ngăTƠi,ăBắc Ninh 
Đi羽n tho衣i: 0222 3895 111 
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   Công ty TNHH MTV Lợn gi嘘ng 
L衣c V羽 v噂i quy mô 1800 nái, hàng 
nĕmă cungă c医p ra th鵜 tr逢ờngă h挨nă
40.000 con gi嘘ngă th逢挨ngă phẩm. H羽 
th嘘ng tr衣iăđ逢ợc trang b鵜 hi羽năđ衣i v噂i 
h羽 th嘘ngă choă ĕnă t詠 đ瓜ng, cung c医p 
cám bằng xe b欝n, h羽 th嘘ng chu欝ngăđẻ 
sử d映ng l欝ng chu欝ng chuyên d映ng do 
công ty Big Duchman cung c医p, 
chu欝ng thoáng, mát, có h羽 th嘘ng c違m 
nhi羽tă vƠă đ瓜 ẩm t詠 đ瓜ng,ă choă ĕnă t詠 
đ瓜ng. 

CÔNG TY  TNHH MTV 
L営N GI渦NG L萎C V烏 

Đ鵜a ch雨: xã L衣c V羽, H.Tiên Du, T.Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3723ă938 
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   V噂i qui mô 2.200 con lợn nái 
c挨ăb違n, h羽 th嘘ng trang thi院t b鵜 
chĕnănuôiăđ逢ợcăđầuăt逢ăbƠiăb違n, 
hi羽nă đ衣i, m厩iă nĕmă Côngă tyă
TNHH Lợn gi嘘ngă DABACOă
H違i Phòng s違n xu医t kho違ng 
60.000 con lợn gi嘘ngă th逢挨ngă
phẩm. 
   LƠă khuă chĕnă nuôiă t壱p trung 
theoă h逢噂ng công ngh羽 cao 
chuyên s違n xu医t con gi嘘ng cung 
c医p cho th鵜 tr逢ờng gi嘘ng lợn 
ch医tă l逢ợngă cao,ă đ違m b違o các 
đi隠u ki羽n v隠 v羽 sinh an toàn 
th詠c phẩm và phát tri吋n m衣nh 
m胤 chu厩i giá tr鵜 3F (Feed – 
Farm - Food)ă c栄a T壱pă đoƠnă
Dabaco Vi羽t Nam. 

CÔNG TY  TNHH MTV 
L営N GI渦NG DABACO H謂I PHÒNG 
Đ鵜a ch雨: Tr衣iăViên,ăL逢uăKi院m, Th栄y Nguyên, H違i Phòng 
Đi羽n tho衣i: 0982 993 707 
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   Công ty TNHH Lợn gi嘘ngăDABACOăHƠăNamăđ逢ợc xây d詠ng trên di羽n tích 130.000m², quy mô 3.200 con lợn nái, m厩i 
nĕmăs違n xu医t kho違ng 90.000 con lợn gi嘘ngăth逢挨ngăphẩm.ăCôngătyăđặt t衣i huy羽n Lý Nhân, t雨nh Hà Nam – m瓜t trong nh英ng 
trungătơmăchĕnănuôiăvƠăgi院t m鰻 lợn l噂n nh医t mi隠n Bắc. H羽 th嘘ng chu欝ng tr衣i hi羽năđ衣i,ăkhépăkínăđ逢ợc nh壱p khẩuăđ欝ng b瓜 
c栄aăhưngăBigăDutchmană(Đ泳c). 

CÔNG TY  TNHH  
L営N GI渦NG DABACO HÀ NAM Đ鵜a ch雨:ăTh逢ợng Vỹ , Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam 

Đi羽n tho衣i: 02266505666 
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   Công ty TNHH Lợn gi嘘ng Dabaco 
Phú Thọ v噂i quy mô 4.800 con lợn 
náiăđ逢ợc xây d詠ng trên di羽n tích 65 
ha t衣i t雨nh Phú Thọ,ăđơyălƠăm瓜t trong 
nh英ngăkhuăchĕnănuôiă lợn gi嘘ng b嘘 
mẹ l噂n và hi羽năđ衣i b壱c nh医t hi羽n nay. 
   Toàn b瓜 quiă trìnhă chĕnă nuôiă vƠă
sinh s違nă đ逢ợc ki吋m soát chặt ch胤, 
tuân th栄 các tiêu chuẩn c栄a 
DABACO,ăđi吋n hình, các cá th吋 heo 
s胤 泳ng d映ng theo công ngh羽 4.0 
đ逢ợc gắnăchípăvƠăđ逢ợc v壱n hành bởi 
m瓜t phần m隠m qu違n lý hi羽năđ衣i b壱c 
nh医t Vi羽t Nam, giúp ki吋m soát chặt 
ch胤 đ院n từng cá th吋 heo. 

CÔNG TY  TNHH  
L営N GI渦NG DABACO PHÚ TH窺 
Đ鵜a ch雨:ăXưăT隠 L宇, huy羽n Tam Nông, t雨nh Phú Thọ 
Đi羽n tho衣i: 0210 8821821 
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  Côngă tyă TNHHă DABACOă
Tuyên Quang, thu瓜c Công ty c鰻 
phần T壱pă đoƠnă DABACOă Vi羽t 
Nam,ăđangăđầuă t逢ăD詠 án T鰻 hợp 
s違n xu医t gi嘘ng gia súc, gia cầm 
trên di羽nătíchă36ăha.ăĐ院n thờiăđi吋m 
nƠy,ă Côngă tyă đưă đầuă t逢ă 1000ă tỷ 
đ欝ng xây d詠ng các khu nuôi lợn 
nái, lợn h壱u b鵜, lợnăth逢挨ngăphẩm, 
khu nuôi gia cầm…v噂i quy mô 
đƠnă lợn nái gần 2000 con; lợn 
th逢挨ngă phẩmă đ衣t 60.000 con, 
ngu欝n g嘘c từ tr衣i lợn gi嘘ng c栄a 
DABACO.ăăăăăă 

CÔNG TY  TNHH  
DABACOăTUYểNăQUANG 
Đ鵜a ch雨:ăĐ鵜nh Trung, Phúc 永ng,ăS挨năD逢挨ng,ăTuyênăQuang 
Đi羽n tho衣i: 0207 6561666 
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CÔNG TY  TNHH 
Đ井UăT姶ăVẨăPHÁTăTRI韻N 
CHĔNăNUỌIăL営N DABACO 

Đ鵜a ch雨: C映m CN L衣c V羽, Tiên Du, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3724ă323 
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   Công ty TNHH MTV Gà 
gi嘘ngă DABACOă đưă vƠă
đangă khẳngă đ鵜nh th逢挨ngă
hi羽u s嘘 1 v隠 gi嘘ng gà màu 
trên th鵜 tr逢ờng c違 n逢噂c v噂i 
các gi嘘ngăgƠăđ瓜c quy隠n có 
đ逢ợc từ k院t qu違 nghiên 
c泳u, lai t衣oă nh逢ă GƠă J-
Dabaco, Gà Tân H欝, Gà 
Nòi, Gà Mía, Gà 9 c詠a... 
H羽 th嘘ng các trang tr衣i, 
trung tâm nuôi từ gi嘘ng gà 
g嘘c ông bà, b嘘 mẹ t衣i Yên 
Th院 (Bắcă Giang),ă Bắc 
Ninh… có t鰻ng quy mô 
đƠnă gi嘘ng trên 350.000 
con, m厩iănĕmăs違n xu医t 25-
30 tri羽u con gi嘘ng gà màu 
các lo衣i cung c医p cho 
ngƠnhă chĕnă nuôiă gƠă c違 
n逢噂c. 

CÔNG TY  TNHH MTV 
GÀ GI渦NG DABACO 

Đ鵜a ch雨: Km6, Qu嘘c l瓜 38, xã L衣c V羽, huy羽n Tiên Du, t雨nh Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3723ă713 
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   Trung tâm nghiên c泳u gà 9 c詠a 
DABACOălƠăn挨iăth詠c hi羽n các ho衣t 
đ瓜ng nghiên c泳u, lai t衣o và b違o t欝n 
gi嘘ng gà 9 c詠a quý hi院m.ăĐ欝ng thời 
xây d詠ng mô hình trang tr衣i m磯u tiêu 
bi吋uăđ吋 gi噂i thi羽uăvƠăh逢噂ng d磯n cho 
ng逢ờiă chĕnă nuôi.LƠăgi嘘ngăgƠăđ逢ợc 
công ty lai t衣oăthƠnhăcôngăcóăỦăt逢ởng 
bắt ngu欝n từ truy隠n thuy院tă “S挨nă
Tinh – Th栄yăTinh”ăvƠăd詠a trên các 
ti院n b瓜 khoa học hi羽năđ衣i trong  lai 
t衣o, nhân gi嘘ng ngu欝n gen “Gi嘘ng 
gà nhi隠u c詠a”ăk院t hợp c違i ti院n nâng 
c医p ch医tă l逢ợng và gi英 gìn tinh hoa 
c栄a gi嘘ng gà quý hi院mănƠy.ăĐơyălƠă
gi嘘ng gà h瓜i t映 đầyăđ栄 tinh thầnăvĕnă
võ song toàn bằng chi院c mào c栄a 
L衣c HầuăvƠăđôiăc詠a c栄a L衣căT逢噂ng, 
nhằm ph映c v映 nhu cầu c栄aă ng逢ời 
dân, th吋 hi羽n truy隠n th嘘ngă đ衣o lý 
“u嘘ngăn逢噂c nh噂 ngu欝n”ăvƠăgópăphần 
xây d詠ngăvĕnăhóaătơmălinhăc栄aăng逢ời 
Vi羽t ngày m瓜tăsơuăđ壱măh挨n. 

TRUNG TÂM NGHIÊN C永U 
GÀ 9 C衛A 

Đ鵜a ch雨:ăH逢挨ngăVơn,ăxưăL衣c V羽, H.Tiên 
Du, T.Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3724ă487 
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TRUNG TÂM GÀ GI渦NG G渦C YÊN TH蔭 
Đ鵜a ch雨: B違năRừng Dài, Tam Ti院n, Yên Th院, Bắc Giang 

   Trung tâm Gà gi嘘ng g嘘c 
Dabaco Yên Th院 lƠă c挨ă sở 
quan trọng th詠c hi羽n nhi羽m 
v映 nghiên c泳u, b違o t欝n và 
phát tri吋n ngu欝n gen, gi嘘ng 
gà quý hi院m, t衣o ra ngu欝n 
gi嘘ng ch医tă l逢ợng cao ph映c 
v映 cho t雨nh Bắc Giang nói 
riêngă vƠă ngƠnhă chĕnă nuôiă
n逢噂c nhà nói chung. Từ đó,ă
đ鵜nhă h逢噂ng T壱pă đoƠnă
Dabaco phát tri吋n theo chu厩i 
giá tr鵜 m瓜t cách b隠n v英ng 
trong làn sóng cách m衣ng 
công ngh羽 4.0 hi羽n nay. 
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   KhánhăthƠnhăvƠăđ逢aăvƠoăho衣tăđ瓜ng từ nĕmă2014,ăkhuăchĕnănuôiă
gà gi嘘ng b嘘 mẹ DABACOăđ逢ợcăđầuăt逢ăh羽 th嘘ng trang thi院t b鵜 hi羽n 
đ衣i, t詠 đ瓜ng cao. H羽 th嘘ng chu欝ng tr衣iăđ逢ợc xây d詠ng theo tiêu  

chuẩn Châu Âu, chu欝ng nuôi 
khépă kín,ă h羽 th嘘ngă ĕn,ă u嘘ng, 
đi隠u hòa không khí, cào phân t詠 
đ瓜ngăđ逢ợc nh壱p khẩu c栄a hãng 
BigăDutchmană(Đ泳c). 
Công ty hợp tác chi院năl逢ợc v隠 
công ngh羽 làm gi嘘ng v噂iăn逢噂c 
ngoƠiă đ吋 nghiên c泳u, áp d映ng 
nh英ng ti院n b瓜 m噂i nh医t v隠 di 
truy隠n phân tử và di truy隠n s嘘 
l逢ợng trong công tác chọn t衣o 
và c違i ti院n các gi嘘ng gà. Nhằm 
t衣o ra các gi嘘ng gà b嘘 mẹ có 
nĕngă su医t và ch医tă l逢ợngă v逢ợt 
tr瓜i. Ngu欝n gi嘘ng gà b嘘 mẹ c栄a 
Trung tâm s違n xu医tă raă đ逢ợc 
cung c医p ch栄 y院u cho các tr衣i 
gi嘘ng b嘘 mẹ c栄a T壱păđoƠnăvƠă
các trang tr衣i làm gi嘘ng trên 
ph衣m vi c違 n逢噂c. 

KHUăCHĔNăNUỌIăGẨăGI渦NG B渦 M因 
Đ鵜a ch雨: N瓜i Viên, L衣c V羽, Tiên Du, Bắc Ninh 
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   Công ty TNHH Dabaco Bình 
Ph逢噂c tọa l衣c t衣i t雨nh Bình 
Ph逢噂c cùng trang tr衣i nuôi gà 
lông màu quy mô, hi羽năđ衣i hàng 
đầu t衣i Vi羽t Nam hi羽n nay v噂i 
s嘘 l逢ợng lên t噂i 350.000 gà b嘘 
mẹ. 
   Toàn b瓜 h羽 th嘘ng chu欝ng tr衣i, 
trang thi院t b鵜 nuôi gà gi嘘ng c栄a 
DabacoăBìnhăPh逢噂căđ隠uăđ逢ợc 
泳ng d映ng trí tu羽 nhân t衣oăAIăt詠 
đ瓜ng hoàn toàn công ngh羽 
Châu Âu nên ch医tă l逢ợng con 
gi嘘ngă đ欝ngă đ隠u,ă v逢ợt tr瓜i v隠 
mọi mặt. 

CỌNGăTYăTNHHăDABACOăBỊNHăPH姶閏C 
Đ鵜a ch雨: Su嘘iăĐôi,ăTơnăH逢ng,ăĐ欝ng Phú, BP 
Tel:ă(0271)ă2224ă868 
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Nhà máy s違n xu医t con gi嘘ng gia cầm có quy mô l噂n và hi羽năđ衣i 
nh医tăĐôngăNamăỄ,ăcôngăsu医t 38 tri羽uăcon/nĕm,ăv噂i h羽 th嘘ng máy 
医p, nở t詠 đ瓜ng, h羽 th嘘ngăđi隠uăhòaătrungătơmăgiúpăđi隠u ch雨nh không 
khí theo ý mu嘘năđ逢ợc nh壱p c栄a hãng Chick Master (Mỹ). 

   NhƠă máyă đ逢ợc trang b鵜 h羽 
th嘘ng máy tiêm vắc xin t詠 đ瓜ng 
& các thi院t b鵜 chuyên d映ng b違o 
qu違n vắcăxinăđ衣t chuẩn qu嘘c t院.  
Đ瓜iă ngũă cánă b瓜, kỹ s逢ă gi臼i 
chuyên môn và giàu kinh 
nghi羽m, làm vi羽c cần m磯n v噂i 
tâm huy院tă luônă h逢噂ng v隠 ch医t 
l逢ợng s違n phẩm, d鵜ch v映 và 
không ngừngăđ逢ợc nâng cao tay 
ngh隠. Chính vì th院, ch医tăl逢ợng gà 
gi嘘ng c栄aăDABACOăcóăđ瓜 đ欝ng 
đ隠u cao, t雨 l羽 gà lo衣iă1ăđ衣t 98 - 
99%. 

NHẨăMÁYăS謂N XU遺T  
CON GI渦NG GIA C井M DABACO 
Đ鵜a ch雨: Hiên Vân, L衣c V羽, Tiên Du, Bắc Ninh 
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CÔNG TY  TNHHăĐ井UăT姶ăVẨăPHÁTăTRI韻N 
CHĔNăNUỌIăGIAăCỌNG 

Đ鵜a ch雨: L衣c V羽, Tiên Du, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3ă723ă523 

   T医t c違 các trung tâm c栄a Dabaco 
đ隠u là h羽 th嘘ng chu欝ng l衣nhăkhépăkínă
t詠 đ欝ng hóa hoàn toàn từ khơuăchĕnă
nuôi, thu ho衣ch tr泳ng, lò 医p, tiêm vắc 
xin. Th壱m chí, c違 ánh sáng, nhi羽tăđ瓜, 
đ瓜 ẩm, khẩu phần th泳că ĕnă t噂i dọn 
phơnă đ隠u có bóng dáng c栄a trí tu羽 
nhân t衣o. 
   Bên c衣nhă đó,ă Dabacoă cũngă lƠă
doanh nghi羽p tiên phong có phần 
m隠m chuyên d映ngăđ吋 thu th壱p, theo 
dõi, xử lý s嘘 li羽u m瓜t cách chính xác 
nh医t nhằm ph映c v映 cho công tác 
chọn lọc, qu違n lý gi嘘ng, thu th壱p d英 
li羽u tham s嘘 di truy隠n,ăđ吋 xử lý th嘘ng 
kê,ăquaăđó áp d映ngăcácăph逢挨ngăphápă
chọn lọc theo giá tr鵜 gi嘘ngă(EBV)ăvƠă
m瓜t s嘘 tính tr衣ng theo ch雨 s嘘 chọn 
lọc. 
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Trung tâm hi羽nălƠăđ挨năv鵜 duy nh医t t衣i Vi羽t Nam có trang b鵜 
h羽 th嘘ng phần m隠m xử lý d英 li羽u t詠 đ瓜ngă(FAN’S)ă- Fan’să
FeedăAssessmentăNetworkăsystemăandăsoftware,ăchoăphépă
theoădõi,ăđánhăgiáăt医t c違 các ch雨 tiêuătrongăchĕnănuôiălợnănh逢ă
t嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởng, tiêu t嘘n th泳căĕn,ălưi,ăl厩 c栄a từng cá th吋 
lợn... m瓜t cách t詠 đ瓜ng, nhanh chóng và chính xác. 

TRUNG TÂM KH謂O NGHI烏M 
GI渦NGăGIAăSÚCăGIAăC井M  
VÀ TH永CăĔNăCHĔN NUÔI 
Đ鵜a ch雨: Hiên Vân, L衣c V羽, Tiên Du, Bắc Ninh 
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   Trung tâm công ngh羽 sinh học Dabaco là t鰻 ch泳c khoa 
học công ngh羽 theo Lu壱t khoa học và công ngh羽. Trung 
tơmăđ逢ợc thành l壱păđ吋 th詠c hi羽n các ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u 
phát tri吋n và 泳ng d映ng công ngh羽 sinh họcătrongălƿnhăl詠c 
chĕnănuôi,ăthúăy,ăđặc bi羽tălƠătrongălƿnhăv詠c gen – di truy隠n, 
nhằm ch栄 đ瓜ng v隠 ngu欝n gen, rút ngắn thời gian và chi 
phíăđ吋 chọn t衣o ra các con gi嘘ng lợn,ăgƠăcóănĕngăsu医t, ch医t 
l逢ợng cao ph映c v映 choăng逢ờiăchĕnănuôi,ăvìăm映c tiêu phát 
tri吋n b隠n v英ng. 

TRUNG TÂM  
NGH烏 SINHăH窺C DABAO 
Đ鵜a ch雨 : Tân Chi, huy羽n Tiên Du, t雨nh Bắc Ninh. 
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   Trung tâm chẩnă đoánă thúă yă DABACOă
đ逢ợcăđầuăt逢ătrangăthi院t b鵜 hi羽năđ衣i, tiên ti院n; 
quy t映 đ瓜iăngũăbácăsỹ thú y, kỹ s逢,ăkỹ thu壱t 
viênăcóătrìnhăđ瓜 chuyên môn cao, tâm huy院t 
v噂i ngh隠 làm nhi羽m v映 chẩnăđoán,ăphòngă
ngừa d鵜ch b羽nhăchoăcácăcôngătyăchĕnănuôi,ă
s違n xu医t con gi嘘ng, giám sát quy trình v羽 
sinh và s違n xu医t c栄a các công ty thành viên, 

kh違o nghi羽m th泳căĕn,ădinhăd逢ỡng, th詠c hi羽n các d鵜ch v映 phân tích 
vi sinh v壱tătrongăchĕnănuôiăvƠăh厩 trợ DABACOăv逢ợt qua nh英ng 
thời kỳ d鵜ch b羽nhăkhóăkhĕn.ăPhòngăkỹ thu壱tăxétănghi羽m c栄a Trung 
tơmăđ逢ợc công nh壱n là Phòng Vilas 834. Ngoài các phòng chuyên 
môn,ăTrungătơmăcònăcóăVĕnăphòngăt逢ăv医n mi宇n phí cho nông dân 
do chuyên gia Nguy宇n Lân Hùng ph映 trách,ăbƠăconăchĕnănuôiăs胤 có 
đ逢ợc ki院n th泳căt逢ăv医n t嘘t nh医t v隠 con gi嘘ng, th泳căĕnăchĕnănuôi, 
ph逢挨ngăth泳căchĕnănuôiăvƠăph逢挨ngăphápăphòngătr鵜 b羽nh m瓜t cách 
hi羽u qu違. 

TRUNG TÂM  
CH域NăĐOÁNăTHÚăụăDABACO 
Đ鵜a ch雨: KCN Khắc Ni羽m, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3717358 
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   CôngătyăTNHHăMTVăTh逢挨ngăm衣i Hi羽p Quang 
là m瓜t trong nh英ng doanh nghi羽p có quy mô l噂n 
và hi羽năđ衣i trong ngành bao bì, b衣t nh詠a t衣i Vi羽t 
Nam. V噂i di羽n tích hai nhà x逢ởng r瓜ng l噂n, h羽 
th嘘ng dây chuy隠n s違n xu医tăkhépăkínăhi羽năđ衣i,ăđ瓜i 
ngũăkỹ thu壱t có kinh nghi羽mălơu,ăCôngătyăđưăs違n 

xu医t, cung 泳ng m瓜tăl逢ợng l噂n bao 
bì, b衣t cho th鵜 tr逢ờng n瓜iă đ鵜a và 
xu医t khẩuăđiăcácăn逢噂c trên th院 gi噂i. 
Trongăđó,ăcungăc医p 40% s違năl逢ợng 
bao bì cho các nhà máy s違n xu医t 
th泳căĕnăchĕnănuôiătrongăT壱păđoƠn,ă
còn l衣i bán ra th鵜 tr逢ờng n瓜iăđ鵜a và 
xu医t khẩuăsangăcácăn逢噂cănh逢ăMỹ, 
Hàn Qu嘘c, Tây Ban Nha, 
Bĕnglađét,ăNh壱t B違n…   
- Bao bì g欝m: bao PP, bao PE, bao 
ghépă mƠngă OPP,ă baoă ghépă mƠngă
BOPP, túi xách dùng cho siêu th鵜. 
Công su医t 60 tri羽u chi院c/ănĕm. 
- B衣t thành phẩm g欝m: B衣t trắng, 
b衣t trắng b衣c, b衣t xanh, b衣t xanh 
cam, b衣t xanh lá, b衣t b瓜 đ瓜i, b衣t kẻ 
chì. Công su医t 8.000 t医n/nĕm. 

CÔNG TY TNHH MTV 
TH姶愛NGăM萎I HI烏PăQUANG 

Đ鵜a ch雨: Khu Công nghi羽p Khắc Ni羽m - TP. Bắc Ninh - t雨nh Bắc Ninh 
Telă:ă(+84)222ă3717ă137ă/ă382ă386ă20ă|ăFax:ă(+84)222ă3717ă137 
E-mail: hiepquangplastic12@gmail.com |ăexport@hiepquangplastic.com 
Website:ăwww.aplusbags.com.vnă|ăăwww.hiepquangplastic.com 
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   V噂i tầm nhìn trong phát tri吋n công ngh羽 c栄aăBanălưnhăđ衣o, ngay từ giaiăđo衣năđầu xây d詠ng, T壱păđoƠnăđưăđầuăt逢ăbƠiăb違n 
v隠 c挨ăsở v壱t ch医t, trang thi院t b鵜, d壱y chuy隠n, máy móc hi羽năđ衣i nh医tăđ逢ợc nh壱p khẩu từ ChơuăỂu.ăĐ院nănay,ăsauă10ănĕmăho衣t 
đ瓜ng,ăDABACOăFOODăđưătrở thành nhà cung c医păđángătinăc壱y cho các h羽 th嘘ng siêu th鵜, nhà hàng, b院păĕnăcôngănghi羽p ở 
nhi隠u t雨nh thành trên c違 n逢噂c. Hi羽n t衣iăCôngătyăđangăkhôngăngừng n厩 l詠căđ吋 đ逢aăcácăs違n phẩmăDabacoăFoodăv逢挨năraăth鵜 
tr逢ờng th院 gi噂i. 

CÔNG TY C蔚 PH井N 
CH蔭 BI蔭N TH衛C PH域M DABACO 

Đ鵜a ch雨: QL 38 - xã L衣c V羽 - huy羽n Tiên Du - t雨nh Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3724343 ;ăFax:ă(0222)ă3724296 
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   Côngă tyă đưă đầuă t逢ă phátă tri吋n các s違n 
phẩm tr欝ng trọt theo tiêu chuẩnăVietGAP,ă
các s違n phẩm chính g欝m: 鰻i, lê v噂i s違n 
l逢ợng m厩iănĕmăđ衣t gần 140 t医n. 
   Ngoài ra, công ty còn có 3 ha rau an 
toàn g欝m cà chua, su hào, bắp c違i, rau c違i, 
tía tô… T医t c違 đ隠uăđ逢ợc tr欝ng trong nhà 
kínhăvƠăđầuăt逢ăh羽 th嘘ngăt逢噂i, bón phân t詠 
đ瓜ng. 
   M噂iă đơy,ă côngă tyă cũngă ă đưă đ逢aă côngă
ngh羽 m噂i vào canh tác nhi隠u lo衣i cây 
tr欝ngă nh逢ă rau,ă cơyă ĕnă qu違, rau gia v鵜… 
trên di羽n tích 25 ha cùng quy trình 
VietGAP.ăBênăc衣nhăđó,ănhơnăl詠c tham gia 
đ隠uăđ逢ợc t壱p hu医n v隠 kỹ thu壱t tr欝ng trọt 
VietGAP,ă tuơnă th栄 nghiêm ngặt tiêu 
chuẩn v隠 phân bón, thu嘘c b違o v羽 th詠c v壱t 
trong danh m映c, phân khu tr欝ng,ăghiăchépă
nh壱tăkỦăđ吋 ph映c v映 truy xu医t ngu欝n g嘘c. 

CÔNG TY TNHH  
NÔNG NGHI烏P CÔNG NGH烏 CAO DABACO 

Đ鵜a ch雨: H瓜 V羽, L衣c V羽, Tiên Du, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3724138 
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   Sử d映ng phân bón h英uăc挨ălƠăgi違i pháp t医t 
y院uăđ吋 đ逢aăn隠n nông nghi羽păn逢噂c ta nâng 
cao giá tr鵜 giaătĕng,ăh瓜i nh壱păsơuăh挨năn英a 
v噂i th鵜 tr逢ờng th院 gi噂i. Công ty TNHH phân 
bón h英uăc挨ăVi羽t - Nh壱t v噂i ho衣tăđ瓜ng kinh 
doanh chính là s違n xu医t phân bón h英uăc挨ăviă
sinh cao c医p, thay th院 100% phân chu欝ng, 
sử d映ng công ngh羽 s違n xu医t hi羽nă đ衣i c栄a 
Nh壱t B違n, phân bón h英uă c挨ă Vi羽t Nh壱t 
không ch雨 giúpăbƠăconănôngădơnătĕngănĕngă
su医t nông nghi羽p hi羽u qu違 mà còn góp phần 
b違o v羽 môiătr逢ờng.       
M映c tiêu c栄a Công ty trong thời gian t噂i là 
không ngừng c違i ti院n ch医tă l逢ợng và phát 
tri吋n s違n phẩm m噂iăđ吋 góp phần nâng cao 
hi羽u su医t tr欝ng trọt, ch医tă l逢ợng nông s違n 
Vi羽tăNam,ătĕngălợi nhu壱n và gi違m thi吋u chi 
phí s違n xu医t cho nông dân Vi羽tăNamăcũngă
nh逢ăgópăphần b違o v羽 môiătr逢ờng vì m瓜t n隠n 
nông nghi羽p an toàn và hi羽u qu違. 

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN H頴UăC愛ăVI烏T NH一T 

Đ鵜a ch雨:ăKhuăS挨nă- Ph逢ờng H衣păLƿnhă- TP Bắc Ninh. 
ĐT:ă222ă6507 799  
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   Công ty ph映c v映 v壱n chuy吋n hàng 
hóa n瓜iăđ鵜a và hàng hóa xu医t nh壱p 
khẩu từ BắcăNinhăđiăkhắp c違 n逢噂c 
vƠăng逢ợc l衣i. 

   C違ng th栄y n瓜iăđ鵜a Dabaco có t鰻ng di羽n tích 10,5 
ha. H羽 th嘘ng v壱n hành và qu違nălỦăđ挨năhƠngăđ逢ợc 
v壱n chuy吋n thông qua 泳ng d映ng k院t n嘘i v壱n t違iăđaă
ph逢挨ngă th泳c, c違ngăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng s胤 góp phần 
thúcăđẩyăl逢uăthôngăhƠngăhóa,ăphátătri吋n kinh t院 xã 
h瓜i c栄a khu v詠c trung du Bắc B瓜. 

C謂NG DABACO TÂN CHI 

Đ鵜a ch雨: Tân Chi, H.Tiên Du, T. Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3724398 

CÔNG TY C蔚 PH井N  
TRANSECO 

Đ鵜a ch雨: C映m CN Khắc Ni羽m 
TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh  
Đi羽n tho衣i: 0222 3895 111 
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CÔNG TY TNHH 
D卯CH V影 TH姶愛NGăM萎I B溢C NINH 

Đ鵜a ch雨: C映m CN Khắc Ni羽m, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3717ă388ă;ăFax:ă(0222)ă3717ă377 
Website: www.dabacomart.vn 

SIểUăTH卯 
DABACOăLụăTHÁIăT蔚 

Đ鵜a ch雨:ăĐ逢ờng Lý Thái T鰻, TP Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3737ă989ăă|ăăFax:ă(0222)ă3737ă969 
 
- Di羽n tích: 10.640m2. 
- H挨nă20ănghìnămặt hàng ch医tăl逢ợng cao có  
   giá c違 c衣nh tranh. 
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TRUNGăTỂMăTH姶愛NGăM萎I  
DABACO T洩 S愛N 

Đ鵜a ch雨:ăĐìnhăB違ng, Từ S挨n,ăBắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă385ă9888 
www.facebook.com/dabacotuson 

   Di羽nă tíchă h挨nă 20.000m2ă đ逢ợc th院t k院 2 tầng n鰻i 
theo mô hình ph泳c hợpăđaănĕngăg欝m h羽 th嘘ng siêu 
th鵜, r衣p chi院uăphim,ănhƠăhƠng,ă ...ăĐơyă lƠăTrungă tơmă
th逢挨ngăm衣i quy mô l噂n và hi羽năđ衣i b壱c nh医t t雨nh Bắc 
Ninhătínhăđ院n thờiăđi吋m hi羽n t衣i. 

TRUNGăTỂMăTH姶愛NGăM萎I  
DABACO QU蔭 VÕ 

Đ鵜a ch雨:ăPh逢ợng Mao, H.Qu院 Võ, T.Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3623ă999 
www.facebook.com/dabacoquevo 

   H羽 th嘘ng siêu th鵜 bán lẻ đ逢ợc thi院t k院 khoa học v噂i qui mô 
trên 50.000 mặtăhƠng,ăđ逢ợc b嘘 trí theo từng ngành hàng từ 
thời trang, mỹ phẩm,ăđi羽n tử, n瓜i th医t,ătrangătrí,ăđ欝 gia d映ng, 
th詠c phẩm,ătiêuădùng,ăchoăđ院n các thi院t b鵜 và s違n phẩmăchĕmă
sóc s泳c kh臼e – sắcăđẹp…ăcóăth逢挨ngăhi羽uăcóăuyătínătrongăn逢噂c 
và qu嘘c t院. 
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   Ch医tăl逢ợng h違o h衣ng, phong cách ẩm th詠c c栄aăng逢ời Hoa 
mang l衣i tr違i nghi羽măđ瓜căđáo,ăl衣 mi羽ng. Không gian bên 
trong nhà hàng r医t sang trọng,ăđ瓜iăngũănhơnăviênăph映c v映 
chuyên nghi羽p, t医t c違 mọi th泳 s胤 khi院n khách hàng c違m 
th医y hài lòng. 

   Đ院n v噂i th詠căđ挨năc栄a nhà hàng, v噂iăh挨nă170ămónăĕnă
đặc sắc,ăphongăphú,ăđaăd衣ng, các b衣n hoàn toàn có th吋 
l詠a chọn gu ẩm th詠c c栄a mình sao cho phù hợp. Có th吋 
đóă lƠă nh英ngă mónă ĕnă truy隠n th嘘ngă đ壱m ch医t Vi羽t, v鵜 
chua cay c栄a Thái, v鵜 béoăc栄a Trung Hoa, sushi c栄a 
Nh壱t và tinh t院 đ院n từ cácăn逢噂c Châu  Âu. 
   NhƠăhƠngăDABACOăn鰻i ti院ng bởi s詠 hoàn h違o c違 v隠 
mónăĕnăvƠăd鵜ch v映. 

H姶閏NGăD姶愛NG NHÀ HÀNG 

Đ鵜a ch雨: Lý Thái T鰻 - TP Bắc Ninh, t雨nh Bắc Ninh 
Đi羽n tho衣i:ă(0222)ă3ă737ă676ă 
Fax:ă(0222)ă3ă737ă800 

NHÀ HÀNG DABACO 
Đ鵜a ch雨: Khắc Ni羽m, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 
Tel:ă(0222)ă3ă828ă877 
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CÔNG TY TNHH 
DU L卯CHăVẨăKHÁCHăS萎N 

LEINDOCHINA 
Đ鵜a ch雨: Nguy宇năĐĕngăĐ衣o, 
  Su嘘i Hoa, TP.Bắc Ninh. 
Tel:ă(0222)ă3629ă999 
Email: info@leindochinahotel.com 

NHÀ HÀNG  
ĐỌNGăD姶愛NG 
Đ鵜a ch雨: Nguy宇năĐĕngăĐ衣o,   
Su嘘i Hoa, TP.Bắc Ninh. 
Tel:ă(0222)ă3629ă999 
   Nằm trong tòa nhà 
LeIndochina Hotel sang 
trọng b壱c nh医t Bắc Ninh, 
nhƠăhƠngăĐôngăD逢挨ngă sở 
h英u góc view hoàn h違oăđ吋 
th詠c khách thu trọn toàn b瓜 
Bắc Ninh vào tầm mắt. 

NHÀ HÀNG  
DABACO T洩 S愛N 

Đ鵜a ch雨: KhuăĐTăĐ隠năĐôă– 
Từ S挨nă– T. Bắc Ninh 
Tel: (0222) 3832 888 
Trung tâm h瓜i ngh鵜 và ti羽c 
c逢噂i l噂n nh医t khu v詠c Từ 
S挨n,ăv噂i công su医t ph映c v映 
lênăđ院n 1200 th詠c khách 
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CôngătyăTNHHăĐầuăt逢ăxơyăd詠ng và phát tri吋n h衣 tầngăDABACOălà 
m瓜t thành viên tr詠c thu瓜c Công ty c鰻 phầnăDABACOăVi羽tăNamăđ逢ợc 
thành l壱pănĕmă2010ăho衣tăđ瓜ngătrongălƿnhăv詠c xây d詠ng h衣 tầng kỹ 
thu壱t công trình nhà ở các lo衣i,ăđ逢ờng sắt,ăđ逢ờng b瓜, công trình công 
ích, khu công nghi羽p,ăkhuăđôăth鵜; mua bán, cho thuê máy móc thi院t b鵜 
ngành xây d詠ng,... 

CÔNG TY TNHH 
Đ井UăT姶ăXỂYăD衛NG VÀ PHÁT TRI韻N H萎 T井NG DABACO 

Đ鵜a ch雨: 06 Nguy宇n Cao – P.ăNinhăXáă– TP. Bắc Ninh – T. Bắc ninh 
Tel: 0222 3 875 636 
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Đ員c tính 
   Từ qu違 tr泳ngă gƠă t逢挨iă s衣ch, 
giƠuă dinhă d逢ỡng k院t hợp v噂i 
các lo衣i th違oă d逢ợcă quỦă đ逢ợc 
l詠a chọn t雨 m雨 t衣o nên s違n phẩm 
Tr泳ngă gƠă ĕnă li隠n Devi v噂i 
h逢挨ngă v鵜 tuy羽t h違o, b違o toàn 
dinhăd逢ỡng c栄a tr泳ngăvƠăđ逢ợc 
b鰻 sungă cácă d逢ỡng ch医t thiên 
nhiên từ th違oăd逢ợc. S違n phẩm 
r医t ti羽n lợiă doă đ逢ợc ch院 bi院n 
sẵn,ăđóng gói hút chân không, 
doăđóăanătoƠnăđ嘘i v噂i s泳c kh臼e, 
đ欝ng thời sử d映ngă đ逢ợc thời 
gian dài ở đi隠u ki羽n b違o qu違n 
bìnhăth逢ờng. 
Giá tr鵜 dinhăd逢叡ng 
   Tr泳ng là ngu欝n protein d欝i 
dào, giúp xây d詠ng và duy trì 
c挨ăbắpăchoăng逢ời t壱p th吋 thao. 
Không nh英ng th院, tr泳ng cũngă
là lo衣i th詠c phẩm d宇 ch院 bi院n, 
đ挨nă gi違n, phù hợp v噂i mọi 
ng逢ời. 

NHÀ MÁY CH蔭 BI蔭N TR永NG DABACO 
Đ鵜a ch雨:ăĐ逢ờng N2 - KCNăĐ衣iăĐ欝ng,ăX.ăHoƠnăS挨n,ă 
H. Tiên Du, T. Bắc Ninh 
Hotline: 0981 114 449 
Website: www.trunggadevi.vn   
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   CôngătyălƠăđ挨năv鵜 s違n xu医t dầu th詠c v壱tăđầu tiên t衣i Vi羽tăNamăđ逢ợcăđầuăt逢ăđ欝ng b瓜 theoăquyătrìnhăkhépăkínătừ khâu nh壱p 
h衣t,ăkhơuăépăchi院t xu医t, dây chuy隠n tinh luy羽năđ院n h羽 th嘘ng chi院tărót,ăđóngăchaiăk院t hợp thi院t b鵜 th鰻i chai t衣i ch厩. 100% h羽 
th嘘ng máy móc thi院t b鵜 và dây chuy隠n công ngh羽 thu瓜c th院 h羽 m噂i nh医t có xu医t x泳 ChơuăỂuăvƠăđ逢ợc nh壱p khẩuăđ欝ng b瓜 
c栄a công ty Desmetă(Belgium). 

CÔNG TY TNHH D井U TH衛C V一T DABACO 
Đ鵜a ch雨: C映m CN Tân Chi, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 

Đi羽n tho衣i:ă0222.ă222ă1888ă|ăFax:ă0222.ă222.1998 
Email: info@dabacooil.com.vn 
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M瓜t s嘘 doanh nghi羽p d詠 ánăđ吋 th詠c hi羽n d詠 án BT 
 

Tênăcôngăty Ch泳cănĕngă– nhi羽m v映 

CôngătyăTNHHăXơyăd詠ng H欝 Đi隠uăHòaăVĕnă
Mi院u Bắc Ninh 

Doanh nghi羽p d詠 ánăđ逢ợc thành l壱păđ吋 th詠c hi羽n d詠 án H欝 Đi隠u Hòa 
VĕnăMi院u – TP Bắc Ninh theo hình th泳c BT  

CôngătyăTNHHăXơyăd詠ngăđ逢ờngăKinhăD逢挨ngă
V逢挨ngă3ăvƠăĐ逢ờngăTr逢ờng Chinh 

Doanh nghi羽p d詠 ánăđ逢ợc thành l壱păđ吋 th詠c hi羽n d詠 ánăĐ逢ờng Kinh 
D逢挨ngăV逢挨ngă3ăvƠăĐ逢ờngăTr逢ờng Chinh theo hình th泳c BT 

CôngătyăTNHHăXơyăd詠ngăđ逢ờng từ đ隠năĐôăđ院n 
đ逢ờngăvƠnhăđaiăIIIăvƠăTLă295BăTừ S挨n 

Doanh nghi羽p d詠 ánăđ逢ợc thành l壱păđ吋 th詠c hi羽n d詠 ánăĐ逢ờng từ Đ隠n 
Đôăđ院năĐ逢ờngăVƠnhăđaiăIIIăvƠăTL295BăTừ S挨nătheoăhìnhăth泳c BT 

Cty TNHH xây d詠ngăđ逢ờng H2 
Doanh nghi羽p d詠 ánăđ逢ợc thành l壱păđ吋 th詠c hi羽n d詠 ánăĐ逢ờng H2 
theo hình th泳c BT 
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S違n ph育m 
   Cung c医p nh英ng s違n phẩmăđ違m b違o an 
toàn v羽 sinh th詠c phẩm, tuân th栄 các tiêu 
chuẩnă vƠă quyă đ鵜nh, v噂i giá tr鵜 và ch医t 
l逢ợngăv逢ợt tr瓜i.ăĐaăd衣ng hóa, phát tri吋n 
các dòng s違n phẩm m噂i,ăđ瓜căđáoăvƠăcácă
s違n phẩm có giá tr鵜 giaătĕngăvƠăhƠmăl逢ợng 
ch医t xám cao. 

Quyămôăs違năxu医t 
   T医t c違 cácă c挨ă sở s違n xu医t kinh doanh 
đ逢ợcăđầuăt逢ăxơyăd詠ngăc挨ăsở h衣 tầng, các  
trang thi院t b鵜 hi羽nă đ衣i, tính t詠 đ瓜ng hóa 
cao;ă môiă tr逢ờng làm vi羽c s衣ch s胤, gọn 
gƠng,ăngĕnănắp t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n lợiăăđ吋 
cán b瓜 công nhân viên làm vi羽c ch医t 
l逢ợng, hi羽u qu違,ănĕngăsu医t cao. 

H羽 th嘘ngăqu違n lý ch医tăl逢嬰ng 
   Xơyăd詠ng, áp d映ng, duy trì và c違i ti院n 
h羽 th嘘ng qu違n lý ch医tă l逢ợng theo tiêu 
chuẩn qu嘘c t院 ISO 9001, ISO 22000, 
HACCP,ăGMP,ăHalalăvƠăch逢挨ngătrình 
th詠c hành t嘘t 5S t衣iăcácăc挨ăsở s違n xu医t, 
kinh doanh nhằm th臼a mãn t嘘tăh挨nănhuă
cầu c栄a khách hàng. 
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   Phát tri吋n thành T壱păđoƠnăkinhăt院 v英ng m衣nhătrongălƿnhăv詠c nông nghi羽p - th詠c phẩm 泳ng d映ng công ngh羽 cao theo mô hình 
s違n xu医t tiên ti院n,ăkhépăkínă(môăhìnhă3F)ăg欝m: “S違n xu医t gi嘘ng gia súc, gia cầmăvƠăchĕnănuôiăgiaăcôngă(Farmă- Trang tr衣i)ă- 
S違n xu医t th泳căĕnăgiaăsúc,ăgiaăcầm và th栄y s違n (Feed - Th泳căĕn)ă- Gi院t m鰻 và ch院 bi院n th詠c phẩm, s違n xu医t rau an toàn 泳ng 
d映ng công ngh羽 cao (Food - Th詠c phẩm)ăsongăsongăv噂i phát tri吋n h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽năđ衣i theo mô hình Siêu th鵜 và Cửa hàng 
th詠c phẩm s衣chăDABACO”. 
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TT 
Tên r栄i 
ro 

Mô t違 r栄iăro Bi羽n pháp ki吋măsoát 

1 R栄i ro v隠 
th鵜 tr逢ờng 

Th鵜 tr逢ờng nông s違năđangăh院t s泳c b医p 
bênh, thi院u 鰻năđ鵜nh do di宇n bi院n ph泳c 
t衣p c栄a d鵜ch b羽nh,ăđặc bi羽t là d鵜ch t違 
lợn Châu Phi, d鵜ch cúm gia cầm và 
d鵜ch Covid19 ngày càng khó ki吋m soát 
trên toàn th院 gi噂i. 

Tĕngăc逢ờng ch院 bi院n sâu các s違n phẩmăCôngătyănh逢:ătr泳ng, th鵜t 
gà, th鵜t lợn,…Bên c衣nhăđó,ă tíchăc詠c c違i thi羽n ch医tă l逢ợng s違n 
phẩmăđ吋 đ衣t hi羽u qu違 cao nh医tăđ院nătayăng逢ời tiêu dùng 
Th詠c hi羽n hi羽u qu違 các gi違iăphápăchĕmăsócăkháchăhƠngălƠmăti隠n 
đ隠 xây d詠ng các m嘘i quan h羽 đ嘘i tác lâu dài, b隠n v英ng.  

2 R栄i ro 
d鵜ch b羽nh 
đƠnă v壱t 
nuôi 

Đi隠u ki羽n thời ti院t bi院năđ鰻i b医tăth逢ờng 
và d鵜ch b羽nhăth逢ờngăxuyênăđ逢ợc xem 
là m瓜t trong các r栄i ro không th吋 tránh 
kh臼iămƠăcácăcôngătyătrongăngƠnhăchĕnă
nuôi nói chung và T壱păđoƠnăDABACOă
Vi羽t Nam nói riêng ph違iăđ嘘i mặt 

Công ty luôn chú trọng công tác v羽 sinh, b違oăđ違m ki吋m soát 
chặt ch胤 quyătrìnhăchĕnănuôiăanătoƠnăsinhăhọc và theo các theo 
tiêu chuẩn ch医tă l逢ợng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 22000, 
HACCP,ăGMPăvƠăch逢挨ngătrìnhăth詠c hành t嘘t 5S nhằm ch栄 đ瓜ng 
ki吋m soát và kh嘘ng ch院 các d鵜ch b羽nh nguy hi吋mătrênăđƠnăgiaă
súc, gia cầm;ăđ欝ng thời b違oăđ違m s違n phẩm lợn, gà cung c医p ra 
th鵜 tr逢ờng luôn s衣ch, khoẻ m衣nh và an toàn v羽 sinh th詠c phẩm. 

3 R栄i ro v隠 
nhân s詠 

 Khoa học kỹ thu壱t tiên ti院năđòiăh臼i lao 
đ瓜ng ph違iăcóătrìnhăđ瓜 kỹ thu壱t cao, bên 
c衣nhă đó,ă tìnhă hìnhă nh違y vi羽c c栄a lao 
đ瓜ng trẻ càng cao khi院n Công ty m医t 
nhi隠u thờiăgianăvƠăchiăphíăđƠoăt衣o.  
Thời gian gầnăđơy,ăVi羽t Nam tham gia 
nhi隠uăFTAăkhi院n th鵜 tr逢ờngă laoăđ瓜ng 
có nhi隠u c衣nhă tranh,ă đặc bi羽t là lao 
đ瓜ng tay ngh隠 cao.  

Trang thi院t b鵜 hi羽năđ衣iăđòiăh臼iăng逢ờiălaoăđ瓜ng ph違iăcóătrìnhăđ瓜 
cao,ăđặt ra nhu cầu ph違iăđƠoăt衣o liên t映căđ吋 nơngăcaoătrìnhăđ瓜 
chuyên môn, nghi羽p v映 và t衣o đi隠u ki羽n thu壱n lợiăchoăđ瓜iăngũă
cán b瓜 ti院p c壱n ti院n b瓜 khoa học kỹ thu壱t, 泳ng d映ng các gi違i 
pháp qu違n lý trên n隠n t違ng công ngh羽 s嘘,ăđ違m b違o phù hợp và 
hi羽u qu違 đ嘘i v噂i mô hình công ty mẹ-con v噂i quy mô ho衣tăđ瓜ng 
đaăngƠnhăngh隠,ăđaălƿnhăv詠c trên ph衣m vi r瓜ng. Bên c衣nhăđóăph違i 
cóăc挨ăch院 thu hút và gi英 chơnăng逢ờiătƠi,ăđặc bi羽tălƠăđ瓜iăngũăcánă
b瓜 qu違n lý, kỹ thu壱t nhằmăđápă泳ng nhu cầu v隠 nhân s詠 do mở 
r瓜ngălƿnhăv詠c s違n xu医t kinh doanh c栄a công ty.    
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TT 
Tên r栄i 
ro 

Mô t違 r栄iăro Bi羽n pháp ki吋măsoát 

4 R栄i ro 
c衣nh tranh 

R栄i ro trong vi羽căđánhăm医t lợi th院 c衣nh 
tranh, khi m泳căđ瓜 tĕngătr逢ởng c栄a ngành 
gi違m và khi nhi隠uă đ嘘i th栄 c衣nh tranh 
ngày càng c違i ti院n s詠 khác bi羽t c栄a họ   

K院 ho衣ch chi院năl逢ợcăđưăđ逢ợc thi院t l壱p, truy隠năthôngăđ院n các 
bên liên quan và giao cho b瓜 ph壱n Marketing giám sát th詠c 
hi羽n. Danh m映c các D詠 án chi院năl逢ợcăcũngăđ逢ợc phê duy羽t, 
tri吋n khai và giám sát tình hình th詠c hi羽n.    
 

5 Bi院năđ瓜ng 
tỷ giá 

Bi院năđ瓜ng ngo衣i t羽 là m瓜t trong nh英ng 
r栄i ro 違nhăh逢ởngăđ院n ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t 
kinh doanh c栄a Công ty bởi vì phần l噂n 
nguyên li羽u s違n xu医t th泳căĕnăchĕnănuôiă
c栄aă Côngă tyă đ逢ợc nh壱p khẩu từ n逢噂c 
ngoài và thanh toán bằngăĐôălaăMỹ.    
 

L壱p nhu cầu ngo衣i t羽, chuẩn b鵜 ngo衣i t羽 d詠 tr英, d詠 báo theo dõi 
và phân tích các bi院năđ瓜ng tỷ giáăđ吋 cơnăđ嘘i nhu cầuăvƠăđi隠u 
ch雨nh k院 ho衣chăt逢挨ngă泳ng.    
 
 

  

KI韻M SOÁT 
L一P K蔭 HO萎CH 

TRUNGăVĨăDĨIăH萎N 
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  Do 違nhăh逢ởng c栄a d鵜ch Covid-
19 c瓜ng thêm b羽nh d鵜ch t違 lợn 
chơuăPhiăch逢aă鰻năđ鵜nh khi院n các 
doanh nghi羽p s違n xu医t th泳că ĕnă
chĕnă nuôiă trongă n逢噂c b鵜 違nh 
h逢ởng nặng n隠.ăCũngăgi嘘ngănh逢ă
nhi隠u ngành s違n xu医tăkhác,ăđơyălƠă
giaiă đo衣n v噂i nhi隠u thách th泳c 
cho ngành s違n xu医t th泳căĕnăchĕnă
nuôi khi ph違iă đ嘘i mặt v噂i vi羽c 
thi院u nguyên li羽u s違n xu医t do 
nhi隠uă n逢噂că đưă t衣m dừng vi羽c 
thôngăth逢挨ngălƠmăd泳t g磯y chu厩i 
cung 泳ng, mặt khác l衣i khó tìm 
đầu ra cho các s違n phẩm bởi các 
h瓜 chĕnănuôiătrongăn逢噂cătáiăđƠnă
r医t rè rặt, manh mún. 

   Bằng kinh nghi羽măvƠăs逢ănh衣y 
bén,ăd詠 đoánătr逢噂c tình hình d鵜ch 
b羽nh Covid19 s胤 còn di宇n bi院n 
ph泳c t衣p, 違nhăh逢ởng r医t l噂năđ院n 
vi羽c s違n xu医t th泳căĕnăchĕnănuôi,ă
đặc bi羽t là vi羽c nh壱p khẩu nguyên 
li羽uă đầu vào từ cácă n逢噂c phát 
tri吋nă nh逢:ă Úc,ă Mỹ, Canada,… 
Banălưnhăđ衣o T壱păđoƠnăđưăch雨 đ衣o 
các Công ty, Nhà máy thu mua 
đ違m b違oă đ栄 l逢ợng nguyên li羽u 
ph映c v映 s違n xu医t và d詠 tr英 theo 
k院 ho衣ch;ăthamăm逢u,ăđ隠 xu医t thu 
mua nguyên li羽u v噂i giá c違 hợp 
lý; 泳ng d映ng phần m隠m v壱tă t逢ă
vào công tác c壱p nh壱t, báo cáo s嘘 
li羽u k鵜p thời giúp ti院t ki羽m thời 
gian và chi phí, ch栄 đ瓜ng trong 
vi羽c nh壱p hàng, do v壱y, vi羽c s違n 
xu医t th泳că ĕnă c栄a các Nhà máy 
đ隠u di宇n ra 鰻năđ鵜nh. 

II. TÌNH HÌNH HO萎TăĐ浦NG 

S謂NăXU遺T KINHăDOANHă2020 

S謂N XU遺T TH永CăĔNăCHĔNăNUỌI 
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 T壱păđoƠnăDabacoăhi羽n có 7 nhà máy s違n 
xu医t th泳căĕnăchĕnănuôiătr違i dài trên nhi隠u 
t雨nhă nh逢:ă Bắc Ninh, Hà Nam, Bình 
Ph逢噂c,…ăNĕmă2020,ăv隠 c挨ăb違n các nhà 
máyăđưăhoƠnăthƠnhăm映c tiêu k院 ho衣chăđưă
đ隠 ra, th壱m chí, s違năl逢ợng s違n xu医tătĕngă
7,5% so v噂iănĕmă2019.ăM瓜t s嘘 nhà máy 
hoƠnă thƠnhă vƠă v逢ợt k院 ho衣chă nh逢:ă nhƠă
máyăHoƠnăS挨năđ衣t 109% k院 ho衣chă(tĕngă
20% so v噂iănĕmă2019),ăNhà máy Dabaco 
tĕngă2,7%ăsoăv噂iănĕmă2019,.... 
  Các s違n phẩm th泳căĕnăchĕnănuôiătrong 
quá trình s違n xu医tă đ隠u đ逢ợc ki吋m soát 
nghiêm ngặt, áp d映ng công ngh羽 cao 
trong thi院t l壱p khẩu phầnăcơnăđ嘘i, qu違n lý 
quá trình s違n xu医t t詠 đ瓜ngăđ違m b違o 鰻n 
đ鵜nh v隠 ch医tăl逢ợng s違n phẩm và đ逢ợc s違n 
xu医t cho nhi隠u lo衣i v壱t nuôi và nhi隠u giai 
đo衣n phát tri吋n khác nhau c栄a v壱t nuôi, 
đ違m b違oă cơnă đ嘘i các ch医tă dinhă d逢ỡng, 
hi羽u su医t chuy吋n hoá th泳că ĕnă cao,ă ti院t 
ki羽m chi phí, gi違măgiáăthƠnhăchĕnănuôi. 

-> Dây chuy隠n công ngh羽 và thi院t b鵜 s違n xu医tăđ欝ng b瓜, tỷ l羽 t詠 đ瓜ng hóaăđ衣t trên 90%.  
-> Ngu欝n nguyên li羽u s違n xu医tăđ逢ợc ki吋m soát nghiêm ngặt. 
-> Quá trình s違n xu医tăđ逢ợc v壱n hành t詠 đ瓜ngăvƠăđ逢ợcăđi隠u khi吋n từ xa thông qua h羽 th嘘ng 
đi隠u khi吋nătrungătơmăđ違m b違o 鰻năđ鵜nh ch医tăl逢ợng s違n phẩm. 
-> Áp d映ng công ngh羽 cao trong thi院t l壱p khẩu phầnădinhăd逢ỡng  
-> Ch栄ng lo衣i s違n phẩm th泳căĕnăđaăd衣ngăvƠăphongăphúăđápă泳ngăcácăgiaiăđo衣năsinhătr逢ởng phát 
tri吋n c栄a v壱t nuôi, phù hợp v噂i từng vùng mi隠n,ăđ鵜aăph逢挨ng. 
-> S違n phẩmăđ衣t tiêu chuẩn qu嘘c t院  
ISO 9001, ISO 22000 và hàng lo衣t các gi違iăth逢ởng ch医tăl逢ợng vàng c栄a Vi羽t Nam và Qu嘘c t院. 

FEED 
NGU唄N TH永CăĔNăCHĔNăNUỌIăTHEOăTIểUăCHU域NăQU渦C T蔭 

TRUYăSU遺T NGU唄N G渦C 
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  • Tĕngătr逢荏ng th泳căĕnăchĕnănuôi. 
   Nĕmă2020,ăs違năl逢ợng th泳căĕnătiêuăth映 c栄a T壱păđoƠnăđ衣t gần 600.000 t医n, 
đ衣t 93% k院 ho衣chăđ隠 ra,ătrongăđó,ăs違năl逢ợng bán ra th鵜 tr逢ờngăđ衣t 87% k院 
ho衣ch,ătĕngă5,8%ăsoăv噂iănĕmă2019.ă 
   Nhìnăchungănĕmă2020,ăbênăc衣nh vi羽c s違n xu医t gặp nhi隠uăkhóăkhĕnăthìă
tiêu th映 th泳căĕnăchĕnănuôiăcũngăđ嘘i mặt v噂i nhi隠u thách th泳c. Các h瓜 chĕnă
nuôiătáiăđƠnămanhămúnădoă違nhăh逢ởng tâm lý thua l厩 từ d鵜ch t違 lợn Châu 
Phi,ăđặc bi羽t,ăđ衣i d鵜ch Covid 19 di宇n bi院n ph泳c t衣păcũngălƠmă違nhăh逢ởng 
sâu r瓜ngăđ院n mọi mặt c栄aăđời s嘘ng xã h瓜i (từ giãn cách xã h瓜iăđ院n công 
tác cách ly, ki吋măsoát...)ăkhi院n vi羽căđiăl衣i, giao d鵜ch và v壱n chuy吋n hàng 
hóa, tiêu th映 gặp r医t nhi隠uăkhóăkhĕn. 
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    V噂iăchínhăsáchăbánăhƠngălinhăđ瓜ng,ăđặt lợi ích c栄aăđ嘘iătácăvƠăkháchăhƠngălênăhƠngăđầu, cùng chia sẻ r栄i ro v噂i 
đ嘘iătác,ăđ欝ng hành cùng các h瓜 chĕnănuôi,ănĕmă2020,ăT壱păđoƠnăđưămở thêmăđ逢ợc gầnă500ăđ衣iălỦ,ătrongăđóăs嘘 đ衣i 
lý c医păIă(đ衣t s違năl逢ợng trên 100t医n/tháng)ătĕngă7%ăsoăv噂iănĕmă2019,ămở r瓜ngăđ鵜a bàn phân ph嘘iăđ院n 63 t雨nh, thành 
trên c違 n逢噂c. Bên c衣nh vi羽cătĕng c逢ờng mở r瓜ngăcácăđ衣i lý m噂i, T壱păđoƠnăcònăchúătrọngăchĕmăsócăcácăđ衣iălỦăcũ,ă
t衣o m嘘i quan h羽 lâu dài, b隠n v英ng. Nhằm nâng cao v鵜 th院 c衣nh tranh trên th鵜 tr逢ờng và hoàn thi羽n ch医tăl逢ợng s違n 
phẩm,ăđ瓜iăngũăkỹ thu壱t nghiên c泳u và phát tri吋n c栄a T壱păđoƠnăkhông ngừng sáng t衣o, c違i ti院n kỹ thu壱t ch医tăl逢ợng, 
choăraăđời các s違n phẩm m噂iăđápă泳ng t嘘t nhu cầu và th鵜 hi院u c栄aăng逢ờiăchĕnănuôi. 



66 
Báoăcáoăth逢ờng niên 2020 

  

   V隠 mặt nhân s詠, do chính sách ti隠năl逢挨ngăv噂i nhi隠u 
đưiă ng瓜 t嘘t nên nhân s詠 cho phát tri吋n th鵜 tr逢ờng 
không có nhi隠u bi院năđ瓜ng, mặc dù vi羽c s違n xu医t kinh 
doanh gặp r医t nhi隠uăkhóăkhĕnădoăđ衣i d鵜ch Covid 19 
vƠăthiênătaiălũăl映t...,ănh逢ngăthuănh壱p bình quân c栄a 
nhân viên th鵜 tr逢ờng v磯năđ逢ợcăđ違m b違o ở m泳c cao, 
nĕngă su医t tiêu th映 bìnhă quơnă nĕmă 2020ă m厩i nhân 
viên th鵜 tr逢ờng tiêu th映 đ逢ợc 1.135 t医n s違n phẩm. 
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   Nĕmă 2020,ă cácă côngă tyă chĕnă nuôiă
trong T壱păđoƠnăđ隠uăhoƠnăthƠnhăv逢ợt k院 
ho衣chăđưăđ隠 ra. Bên c衣nh thu壱n lợi v隠 
mặt giá c違 thì làm t嘘t công tác phòng 
b羽nh chính là chìa khóa giúp các công 
tyăchĕnănuôiăđ衣t lợi nhu壱n cao, tỷ l羽 đẻ, 
tỷ l羽 s嘘ng, tỷ l羽 cai s英a...ăđ隠uăđ衣t t嘘t, 
nĕngăsu医t và ch医tăl逢ợng con gi嘘ng luôn 
đ逢ợc c違i ti院n,ăđ逢ợcăng逢ờiăchĕnănuôiătină
t逢ởng, l詠a chọn. 

  Ngay từ giaiă đo衣nă đầuă nĕm,ă Bană lưnhă đ衣o T壱p  
đoƠnăăđưăch雨 đ衣oăcácăđ挨năv鵜 th詠c hi羽n  nghiêm ngặt 
quy trình ki吋m soát d鵜ch b羽nh, quy院tătơmăkhôngăđ吋 
d鵜ch t違 xu医t hi羽n t衣i các tr衣i, t衣o mọiăđi隠u ki羽n v隠 c挨ă
sở v壱t ch医tăcũngănh逢ăc違i ti院n khoa học kỹ thu壱t, th詠c 
hi羽n t嘘t gi違iăphápăchĕnănuôiăanătoƠnăsinhăhọc.   

•   Lĩnhăv詠c s違năsu医tăvƠătiêuăth映 l嬰n gi嘘ng 
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 •   Lĩnhăv詠c s違năxu医tăvƠăkinhădoanhăgƠăgi嘘ng 

   Nĕmă2020,ăT壱păđoƠnăti院p t映căđẩy m衣nh tiêu th映 các gi嘘ngăgƠămƠuăđưă
đ逢ợc khẳngăđ鵜nh v鵜 th院 trên th鵜 tr逢ờngănh逢:ăGƠăJăDabaco,ăGƠăNòiăDabaco,ă
gà Tân H欝,...ăđơyăđ隠u là nh英ng gi嘘ng gà thích nghi t嘘t v噂i khí h壱u và 
đi隠u ki羽năchĕnăth違 t衣i nhi隠u vùng mi隠n, có ngo衣iăhìnhăđẹp, phù hợp v噂i 
th鵜 hi院u tiêu dùng từngăđ鵜aăph逢挨ng,ăcóăkh違 nĕngăsinhătr逢ởng nhanh, tiêu 
t嘘n th泳căĕnăphùăhợp và thờiăgianănuôiăđ逢ợc rút ngắn. Ngoài ra, Công ty 
đưănuôiăvƠăbánăraăth鵜 tr逢ờng gi嘘ng gà Mía thuần, Nòi thuần và H欝 thuần, 
đápă泳ng nhu cầu th鵜 tr逢ờng và phát tri吋n các gi嘘ng gà b違năđ鵜a v噂i nhi隠u 
đặcătínhă逢uăvi羽t.  
   Nĕmă2021,ăT壱păđoƠnăti院p t映căđặt v医năđ隠 kỹ thu壱tălênăhƠngăđầuăđ吋 xây 
d詠ng các m映c tiêu, nhi羽m v映 c映 th吋 nhằm hoàn thành k院 ho衣chăSXKD;ă
ph医năđ医u h衣 giá thành s違n xu医t và mở r瓜ng, phát tri吋n th鵜 tr逢ờng, th詠c 
hi羽n cu瓜c cách m衣ng v隠 t逢ăduyălƠmăth鵜 tr逢ờng,ăđ違m b違o ph栄 sóng toàn 
b瓜 th鵜 tr逢ờngăđ院năđ鵜a bàn c医p huy羽n, xã, quy院t tâm tiêu th映 h院tăl逢ợng gà 
gi嘘ng s違n xu医t. 
   Xácăđ鵜nh gi嘘ng là ti隠năđ隠 trongăchĕnănuôi,ăT壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam 
đưăđầuăt逢ăchoăCôngătyăGƠăgi嘘ng nh英ng trang thi院t b鵜 công ngh羽 tiên ti院n, 
hi羽năđ衣iăđápă泳ng công tác nghiên c泳u, chọn t衣o gi嘘ngăgƠătheoăs挨ăđ欝 hình tháp 4 c医p g欝m: c映 kỵ - ông bà - b嘘 mẹ - th逢挨ngă
phẩm. Cùng v噂i vi羽căđ逢aăvƠoăho衣tăđ瓜ngăKhuăchĕnănuôiăgƠăgi嘘ng b嘘 mẹ t衣i t雨nhăBìnhăPh逢噂c, Dabaco hi羽nălƠăđ挨năv鵜 cung c医p 
gi嘘ng gà lông màu l噂n nh医t c違 n逢噂c, chi院mălƿnhătrênă35%ăth鵜 phần gi嘘ng gà màu.  
   Nĕmă2021ăđ逢ợcăđánh giáălƠănĕmăkhóăkhĕnăv噂iăngƠnhăchĕnănuôiăgiaăcầm khi ph違iăđ嘘i mặt v噂i hàng lo衣t bi院năđ鰻i khí h壱u th医t 
th逢ờng, d鵜chăcúmăH5N6ăđưăbùngăphátăt衣i m瓜t s嘘 t雨nh, thành trên c違 n逢噂c gây thi羽t h衣i l噂năchoăng逢ờiăchĕnănuôi.ăBanăLưnhăđ衣o 
T壱păđoƠnăđưăsátăsaoăch雨 đ衣o từngăđ挨năv鵜 chĕnănuôiăth詠c hi羽n nghiêm túc các bi羽năphápăchĕnănuôiăanătoƠnăsinhăhọc, ch栄 đ瓜ng 
ki吋m soát d鵜ch b羽nh, kiên quy院tăkhôngăđ吋 tr衣iănƠoăcóăđƠnăgƠăb鵜 tiêu huỷ do d鵜ch b羽nh 
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•   Lĩnhăv詠căchĕnănuôiăl嬰n th鵜t. 
  Nhờ tuân th栄 nghiêm ngặt các bi羽năphápăchĕnănuôiăanătoƠnăsinhăhọc, b違o v羽 đƠnălợnătr逢噂c s詠 bùng n鰻 c栄a d鵜ch t違 lợn 
ChơuăPhiănênănĕmă2020,ălƿnhăv詠căchĕnănuôiălợn th鵜t c栄a T壱păđoƠnăđ衣t k院t qu違 t嘘t. Các ch雨 tiêuăđưăđ逢ợc c違i thi羽n rõ r羽t 
so v噂iănĕmă2019ănh逢:ăs嘘 con cai s英a/nái/nĕmă(tĕngă5,3%ăsoăv噂iănĕmă2019),ăt雨 l羽 ch院t (gi違m 0,3% so v噂i k院 ho衣ch và 
gi違m 14% so v噂i th詠c hi羽nănĕmă2019),ăt雨 l羽 tiêu t嘘n th泳căĕnă(gi違m 5% so v噂iănĕmă2019)....ă 
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   Nĕmă2020,ălƿnhăv詠c ch院 bi院n th詠c phẩmăcũngă
gặp nhi隠uăkhóăkhĕnădoă違nh h逢ởng c栄aăđ衣i d鵜ch 
Covid 19 khi院n cho giá các s違n phẩm ch院 bi院n 
từ th鵜t b鵜 gi違m và tiêu th映 khóăkhĕn.ăMặc dù v壱y, 
Côngătyăcũngănh壱n th泳cărõăđơyălƠăkhơuăh院t s泳c 
quan trọng trong chu厩i 3F và phù hợp v噂i xu th院 
tiêu dùng hi羽năđ衣i, nhằm ki吋m soát chặt ch胤 các 
s違n phẩmăđ院n t壱nătayăng逢ờiătiêuădùngăđ違m b違o 
dinhăd逢ỡng và an toàn v羽 sinh th詠c phẩm.  
   Hai nhóm s違n phẩmă đangă đ逢ợcă DABACOă
FOODăđẩy m衣nh s違n xu医t và cung c医p là th詠c 
phẩmăt逢挨iă(Th鵜t lợn s衣ch, gà s衣ch…)ăvƠăcácăth詠c 
phẩm ch院 bi院n từ lợn,ăgƠănh逢ăxúcăxíchăt逢挨i,ăxúcă
xích ti羽tătrùng,ădĕmăbông,ăru嘘c,ăgiò,ăđ欝 h瓜p và 
các s違n phẩm ch院 bi院n khác. Các s違n phẩm c栄a 
DABACOăFOODăđưăcóămặt ở hầu h院t các t雨nh 
thành trong c違 n逢噂c,ăđặc bi羽t ở các thành ph嘘 
l噂n. Các s違n phẩm th詠c phẩm ch院 bi院n Dabaco 
có s泳c tiêu th映 v逢ợt tr瓜i, là th詠c phẩm giàu dinh 
d逢ỡng, t嘘t cho s泳c kh臼eă nênă đ逢ợcă ng逢ời tiêu 
dùngăđặc bi羽tă逢aăchu瓜ngăvƠăđánhăgiáăcao. 
   Các khách hàng l噂n hi羽n t衣i c栄a Dabaco Food: 
H羽 th嘘ng siêu th鵜 Vinmart, Lottemart, 
Sapomart, Fivimart, Co.opmart, Lanchimart, 
Big C, Unimart, Intimex,ăMetro,ăAeonă... 

• Lĩnhăv詠c ch院 bi院n th詠c ph育m 



71 
Báoăcáoăth逢ờng niên 2020 

 
  

   Sauă h挨nă 1ă nĕmă raă mắtă th逢挨ngă hi羽u, Dầuă ĕnă
COBA - UMI đưăđ逢ợcăng逢ờiătiêuădùngăđónănh壱n 
vƠăđánhăgiáătíchăc詠c.ăĐơyălƠăNhƠămáyăđầu tiên t衣i 
Vi羽t Nam vừaăépădầu thô, vừa tinh luy羽n dầuăĕn.ă
Toàn b瓜 dây chuy隠n công ngh羽 và thi院t b鵜 c栄a Nhà 
máyăépădầu th詠c v壱tăđ隠u có xu医t x泳 Châu Âu, tiên 
phong 泳ng d映ng công nghê Nano trong khâu tinh 
luy羽n và công ngh羽 Zero Effluence trong khâu 
chi院t xu医t, là các công ngh羽 m噂i nh医tăvƠăđ瓜c quy隠n 
c栄a hãng Desmet - B雨. 

Bên c衣nh vi羽c cung c医p dầuă ĕnă đóngă chaiă raă th鵜 
tr逢ờng,ăđơyăcũngăngu欝n nguyên li羽uăt逢挨i,ăs衣ch, an 
toƠn,ăđ違m b違o ch医tăl逢ợng cho Nhà máy th泳căĕnăchĕnă
nuôi, ch栄 đ瓜ng v隠 ngu欝n nguyên li羽u, nâng cao ch医t 
l逢ợng s違n phẩm. 

• Lĩnhăv詠c s違năxu医t d亥uăth詠c v壱t 
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   Nĕmă2020,ăCôngătyăti院p t映c mở r瓜ng th鵜 tr逢ờng tiêu th映 s違n phẩm tr泳ngăgƠăĕnă
li隠n trên ph衣m vi c違 n逢噂căvƠăđ逢ợcăng逢ời tiêu dùng yêu thích. S違n phẩmăđ逢ợc s違n 
xu医t trên dây chuy隠n công ngh羽 hi羽năđ衣i,ăđ欝ng b瓜, ki吋m soát chặt ch胤 v隠 v羽 sinh 
an toàn th詠c phẩm từ khâu l詠a chọn gi嘘ng, th泳căĕnă– chĕnănuôiăgƠăđẻ tr泳ng – thu 
tr泳ng bằng h羽 th嘘ngăbĕngăt違i t詠 đ瓜ng – xử lý và khử trùng tr泳ng bằng tia c詠c tím 
– đ逢aăvƠoădơyăchuy隠n ch院 bi院n, k院t hợp v噂i các bí quy院t v隠 công th泳c và gia v鵜, 
t衣o ra s違n phẩm tr泳ngăĕnăli隠năđ瓜c đáo,ăđ違m b違o ti羽n lợi,ădinhăd逢ỡng và an toàn. 
   Bên c衣nh các s違n phẩm tr泳ngăgƠăt逢挨iăthôngăd映ng, công ty tiêu th映 m衣nh m胤 b瓜 
4 s違n phẩm tr泳ng giá tr鵜 giaătĕngăg欝măOmegaă3,ăDHA,ăSelenăvƠăTr泳ng gà v臼 
xanh. Hi羽n t衣i, các s違n phẩm tr泳ng c栄aăcôngătyăđưăđ逢ợc phân ph嘘i ở hầu h院t các 
t雨nh mi隠n Bắc và mi隠n Trung. M映c tiêu c栄a công ty ph医năđ医uăđ衣tăđ逢ợc 40% là 
các s違n phẩm tr泳ng giá tr鵜 giaătĕng.ăĐặc bi羽t, công ty còn hợp tác v噂i Vi羽n dinh 
d逢ỡng Qu嘘c gia ti院n hành nghiên c泳u, 泳ng d映ngăđ隠 tài khoa học nhằm t衣o ra các 
s違n phẩm tr泳ng có giá tr鵜 dinhăd逢ỡng cao, có lợi cho s泳c kh臼eăng逢ời tiêu dùng. 

   Nĕmă 2021,ă Côngă tyă t壱p trung t鰻 ch泳că chĕnă nuôiă gƠă đẻ tr泳ng h院t công su医t 
chu欝ng; chú trọng chuyên sâu các gi違i pháp kỹ thu壱t nâng cao tỷ l羽 đẻ, tỷ l羽 tr泳ng 
lo衣i 1; ti院t ki羽m tri羽tăđ吋 các chi phí, quy院t tâm h衣 giá thành s違n xu医t; mở r瓜ng th鵜 
tr逢ờng và có gi違i pháp c映 th吋 nâng cao s違năl逢ợng tiêu th映 tr泳ng giá tr鵜 giaătĕngă
lên t嘘i thi吋u 20% t鰻ng s違năl逢ợng và ph医năđ医uăđ衣t 40% trong thời gian s噂m nh医t. 
Đ欝ng thời,ăđẩy m衣nh tiêu th映 tr泳ng ch院 bi院n ra th鵜 tr逢ờng, quy院t tâm hoàn thành 
các ch雨 tiêu k院 ho衣chăđưăđ逢ợc phê duy羽t. 

• Lĩnh v詠c s違năxu医t tr泳ngăt逢挨iăvƠătr泳ngăĕnăli隠n devi 
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   Nĕmă2020,ădoătácăđ瓜ng tiêu c詠c từ đ衣i d鵜ch Covid 19 mà 
ngành ch鵜u 違nhăh逢ởng nặng n隠 nh医tăchínhălƠă th逢挨ngăm衣i, 
d鵜ch v映. Tuy nhiên, v噂i vi羽cătĕngăc逢ờng công tác ch雨 đ衣o, 
ki吋mătra,ăgiámăsátăvƠăđônăđ嘘c ho衣tăđ瓜ng c栄aăBanălưnhăđ衣o 
T壱păđoƠn,ăH羽 th嘘ng siêu th鵜,ăTrungă tơmă th逢挨ngăm衣i ho衣t 
đ瓜ng 鰻năđ鵜nhătrênăđ鵜a bàn t雨nh Bắc Ninh, đóngăgópătíchăc詠c 
vào m映c tiêu trọng tâm phát tri吋năth逢挨ng m衣i, d鵜ch v映 cho 
Đôăth鵜 lo衣i I c栄a T雨nh;ăđ欝ng thời góp phần xây d詠ng thói 
quenătiêuădùngăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣i, nâng cao ch医tăl逢ợng s嘘ng 
c栄a nhân dân. Toàn b瓜 h羽 th嘘ng siêu th鵜 c栄a T壱păđoƠnăđ隠u 
th詠c hi羽n nghiêm túc bình 鰻năgiáătheoăch逢挨ngătrìnhăc栄a T雨nh 
BắcăNinh,ăđặc bi羽t là vào d鵜p cu嘘iănĕm.ăCácămặtăhƠngăđ隠u 
đ逢ợcăbánăđúngăgiá,ăđ違m b違o quy隠n lợi cho khách hàng.  

• Lĩnhăv詠c th逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 
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   V噂i m映că tiêuăđemăđ院năchoăng逢ời dân cu瓜c s嘘ng ti羽n ích 
v逢ợt tr瓜i,ăTrungă tơmăTh逢挨ngăm衣iăDABACOăTừ S挨năđ逢ợc 
xây d詠ngătrênăkhuăđ医t có di羽n tích gầnă20.000m2ăđ逢ợc thi院t 
k院 theo mô hình ph泳c hợpăđaăch泳cănĕngătíchăhợp nhi隠u ti羽n 
ích theo tiêu chuẩn qu嘘c t院 v逢ợt tr瓜iă choă ng逢ờiă dơnă đ鵜a 
ph逢挨ngăvƠăduăkháchăgần xa g欝m: H羽 th嘘ng siêu th鵜 v噂i trên 
50.000 mặt hàng, H羽 th嘘ng r衣p chi院u phim theo chuẩn CGV, 
NhƠăhƠngăLotteria,ăFitnessăCenter,ăKhuăvuiăch挨iătrẻ em, Nhà 
sách,ăNhƠăhƠngăCaféăPhongăTh栄y… Trung tâm  ho衣tăđ瓜ng 
theoămôăhìnhă“allăinăone”ăđápă泳ng mọi nhu cầu từ c挨ăb違năđ院n 
nâng cao c栄aăng逢ờiădơnăcũngănh逢ăt衣o thu壱n lợi cho vi羽c luân 
chuy吋n, tiêu th映 hƠngăhóaătrênăđ鵜a bàn. 
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   TrungătơmăTh逢挨ngăm衣iăDABACOăQu院 Võăđ逢ợcăđầuăt逢ă
xây d詠ngătrênăkhuăđ医t có di羽n tích gần 20.000ăm2,ăđ逢ợc thi院t 
k院 theo mô hình ph泳c hợpăđaăch泳cănĕngăbaoăg欝m: Siêu th鵜, 
R衣p chi院u phim, các Nhà hàng, Trung tâm th吋 thaoăđaănĕng,ă
Khuăvuiăch挨iăgi違i trí, các Shop hàng thời trang… Trung tâm 
th逢挨ngăm衣i Dabaco Qu院 Võăđ逢ợc quy ho衣chăvƠăđầuăt逢ăbƠiă
b違n, hợp lý gi英a các khu mua sắm, ẩm th詠c,ăvuiăch挨iăgi違i trí 
v噂i h羽 th嘘ngăđ逢ờng giao thông n瓜i b瓜,ăsơnăv逢ờn, cây xanh, 
t衣o nên  không gian xanh – s衣ch – đẹp, hi羽năđ衣iăvƠăđẳng c医p. 
T壱păđoƠnăxácăđ鵜nhăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 là m瓜t trong nh英ng 
ngành kinh t院 mũiănhọn, là khâu cu嘘iăcùngăkhépăl衣i chu厩i 
3F, chính vì v壱y,ăcácătrungătơmăth逢挨ngăm衣i c栄a T壱păđoƠnă
xây d詠ngăđ隠u mang tiêu chuẩn qu嘘c t院, hi羽năđ衣i và tầm vóc. 
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   Bên c衣nh ho衣tă đ瓜ng kinh doanh Siêu th鵜, trung tâm 
th逢挨ngăm衣i,ăDabacoăcònăđẩy m衣nh ho衣tăđ瓜ng kinh doanh 
Nhà hàng, khách s衣n. Hi羽n t衣i, hai nhà hàng bao g欝m: Nhà 
hƠngă H逢噂ngă D逢挨ng,ă nhƠă hƠngă Dabacoă đ隠u tích c詠că đ鰻i 
m噂i, c違i cách, nâng cao ch医tăl逢ợng d鵜ch v映, thu hút th詠c 
khách gầnă xaă đ院nă th逢ởng th泳că cácă mónă ĕnă đặc s違nă đ鵜a 
ph逢挨ngăđặc s違n dân t瓜c,... 

   Ngoài ra, khách s衣n Le Indochina Hotel & Spa tr詠c thu瓜c 
T壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam là khách s衣năđầu tiên c栄a 
t雨nh BắcăNinhăđ逢ợc T鰻ng c映c Du l鵜ch - B瓜 Vĕnăhóa,ăTh吋 
thao và Du l鵜ch Vi羽t Nam c医p ch泳ng nh壱năđ衣t chuẩn 5 sao. 
Khách s衣n có 15 tầng v噂i h羽 th嘘ng Phòng ngh雨 h衣ng sang 
trọngăđ逢ợc thi院t k院 đaăd衣ng từ ch医tăl逢ợng tiêu chuẩnăđ院n 
cao c医p. Trang thi院t b鵜 n瓜i th医t tinh t院, hi羽năđ衣i cùng v噂i 
các d鵜ch v映 bao g欝m: Nhà hàng Âu và Á, 

   Nhà hàng Buffet, Nhà hàng Nh壱t B違n, Hàn Qu嘘c; Phòng h瓜i 
th違o Qu嘘c t院, H瓜i Tr逢ờng, Trung tâm t鰻 ch泳c ti羽că c逢噂i, Bar, 
Karaoke,ăBeautyăSalon,Spa,ăXôngăh挨iă,ăB吋 b挨iăb嘘n mùa, Phòng 
t壱p Gym... t衣oănênăkhôngăgianăth逢ăgiưnătinhăt院,ăđ瓜căđáoăvƠănh英ng 
ti羽năíchăđápă泳ng mọi nhu cầu c栄a khách hàng. 
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   Nĕmă2020,ăNhƠămáyăbaoăbìăHi羽p Quang 
s違n xu医t và tiêu th映 h院t công su医t s違n 
phẩm các lo衣i g欝m bao bì PP, PE và túi 
dùng cho siêu th鵜,ătrongăđóă30%ăs違năl逢ợng 
ph映c v映 cácă NhƠă máyă TACNă c栄a T壱p 
đoƠn,ă 50%ăbánă raă th鵜 tr逢ờng n瓜iă đ鵜a và 
20% xu医t khẩu tr詠c ti院pă sangă cácă n逢噂c 
nh逢ăHƠnăQu嘘c, Hoa Kỳ...ăNĕmă2020,ăT壱p 
đoƠnăcũngăt壱p trung thay th院 toàn b瓜 h羽 
th嘘ngămáyăkéoăch雨 và máy d羽t công ngh羽 
tiên ti院n, c違i thi羽năđángăk吋 nĕngăsu医tăcũngă
nh逢ăch医tăl逢ợng s違n phẩm, ph映c v映 nh英ng 
s違n phẩm ch医tă l逢ợng t嘘t nh医tă đ院n tay 
ng逢ời tiêu dùng. 

   Đ嘘i v噂i ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t b衣t nh詠a,ănĕmă2020ătiêuă
th映 h挨nă6ănghìnă t医n v噂iădoanhăthuăđ衣t 250 tỷ đ欝ng. 
Cũngă nh逢ă nhi隠uă ngƠnhă kinhă doanhă khác,ă đ衣i d鵜ch 
Covid 19 x違yăraăđưăt衣oăraăgiánăđo衣n l噂nătrongălƿnhăv詠c 
bao bì, b衣t nh詠a do các bi羽n pháp phong t臼a, h衣n ch院 
điăl衣i,ăkhóăkhĕnătrongăkhơuătiêuăth映 s違n phẩm khi nhi隠u 
ngành ngh隠 s違n xu医t kinh doanh b鵜 đìnhătr羽, tuy nhiên, 
côngătyăđangăn厩 l詠c tìm ki院m khách hàng, mở r瓜ng th鵜 
tr逢ờng tiêu th映 v噂i giá t嘘t, nhằm nâng cao hi羽u qu違 
SXKDătrongălƿnhăv詠c này. 

• Lĩnh v詠c baoăbìăvƠăs違năxu医t b衣t nh詠a 
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   Nĕmă2020,ăT壱păđoƠnătíchăc詠c tri吋n khai các D詠 ánănh逢:ăD詠 án Lotus Central t衣iăđ逢ờng Lý Thái T鰻 (15 tầng),ăD詠 án 
Tòa nhà h厩n hợp t衣iăđ逢ờng Huy隠n Quang (29 tầng),ăD詠 án Nhà máy th泳căĕnăth栄y s違n Nutreco t衣iăKCNăĐ衣iăĐ欝ng Hoàn 
S挨n,ăH衣 tầng C映m công nghi羽p và làng ngh隠 KhúcăXuyên…ăBênăc衣nhăđó,ăcôngătácăchuẩn b鵜 đầuăt逢ăđ嘘i v噂i các d詠 án 
đưăđ逢ợc T壱păđoƠnăthôngăquaăch栄 tr逢挨ngăđầuăt逢ăcũngăđ逢ợc xúc ti院n m瓜t cách khẩnătr逢挨ngănh逢ăD詠 ánăKhuăchĕnănuôiălợn 
công ngh羽 cao t衣i t雨nhăHòaăBình,ăThanhăHóaăvƠăBìnhăPh逢噂c... 

   Nĕmă2021ăvƠănh英ngănĕmăti院p theo, T壱păđoƠnăti院p t映c tri吋n khai th詠c hi羽n các d詠 
án dở dang và các d詠 ánăđưăđ逢ợc phê duy羽t hoặc thông qua ch栄 tr逢挨ngăđầuăt逢,ăđ違m 
b違o ti院năđ瓜, ch医tăl逢ợng và hi羽u qu違. 

• Lĩnh v詠c xơyăd詠ngăc挨ăb違n 
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T鰻 ch泳c nhân s詠 

• Danhăsáchăbanăđi隠uăhƠnh 

 

T鰻ngăgiámăđ嘘c ỌngăNguy宇n Kh逸c Th違o 
Nĕmăsinh 1957 
N挨iăsinh Bắc Ninh 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 0.93% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Cử nhân kinh t院 

Quáătrìnhăcôngătác 
05/2015ă– đ院nănay PhóăCT.HĐQTăkiêmăTGĐăT壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam 
05/2008 – 05/2015 ThƠnhăviênăHĐQTăki院m phó T鰻ng Giámăđ嘘c công ty CP T壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam 
01/2005 – 05/2008 Giámăđ嘘c v壱tăt逢ă– XNKăcôngătyăCPăNôngăs違n Bắc Ninh 
10/1982 – 10/1985 HọcăĐ衣i họcăTh逢挨ngăm衣i Hà N瓜i 
10/1979 – 9/1982 Cán b瓜 nghi羽p v映 th嘘ng kê công ty bán lẻ CNPăS挨năĐ瓜ng, L映c Ngan, Bắc Giang 

Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c ỌngăNguy宇n Th院 T逢運ng 
Nĕmăsinh 1970 
N挨iăsinh Bắc Ninh 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 1.06% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Bác sỹ thú y, Th衣c sỹ Nông nghi羽p 

Quáătrìnhăcôngătác 
05/2015 – đ院n nay ThƠnhăviênăHĐQTăkiêmăphóăT鰻ngăGiámăđ嘘c công ty CP T壱p đoƠnăDabacoăVi羽t Nam 
05/2008 – 05/2015 TVăHĐQT,ăGĐăKT-CL T壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam 
01/2005 – 05/2008 ThƠnhăviênăHĐQT,ăGiámăđ嘘c kỹ thu壱t ch医tăl逢ợng Công ty CP Nông s違n Bắc Ninh 
07/1999 – 12/2004 Tr逢ởng phòng kỹ thu壱t Công ty Nông s違n Bắc Ninh 
05/1996 – 06/1999 Phó phòng kỹ thu壱t Công ty Nông s違n Hà Bắc 
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Phó T鰻ng giám d嘘c Ông Ph衣măVĕnăH丑c 
Nĕmăsinh 1978 
N挨iăsinh Bắc Ninh 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 0% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Bác sỹ thú y, th衣c sỹ chĕnănuôi 

Quáătrìnhăcôngătác 
 PhóăTGĐăCôngătyăCPăT壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam 
03/2011 – 05/2014 Giámăđ嘘c Công ty TNHH Lợn gi嘘ngăDABACO 
07/2010 – 02/2011 Phóăgiámăđ嘘c Cty Lợn gi嘘ngăDABACO 

Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c 
kiêm K院 toánătr逢荏ng 

BƠăNguy宇n Th鵜 ThuăH逢挨ng 

Nĕmăsinh 1964 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 1.7% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Cử nhân kinh t院, Th衣c sỹ qu違n tr鵜 kinh doanh 

Quáătrìnhăcôngătác 

05/2015 – đ院n nay 
Thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜, Phó T鰻ngăGiámăđ嘘căkiêmăGiámăđ嘘c Tài chính, K院 toánătr逢ởng 
Công ty C鰻 phần t壱păđoƠnăDABACOăVi羽t Nam 

03/2011 – 05/2015 
Thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜,ăGiámăđ嘘c Tài chính kiêm K院 toánătr逢ởng Công ty C鰻 phần t壱p 
đoƠnăDABACO Vi羽t Nam 

05/2008 – 03/2011 
Thành viên H瓜iă đ欝ng qu違n tr鵜,ăGiámăđ嘘c Tài chính kiêm K院 toánă tr逢ởng Công ty C鰻  phần 
DABACOăVi羽t Nam 

01/2005 – 05/2008 
Thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜,ăGiámăđ嘘c Tài chính kiêm K院 toánătr逢ởng Công ty C鰻  phần Nông 
s違n Bắc Ninh 

05/1996 – 12/2004 Phó phòng Tài v映,ăTr逢ởng phòng Tài v映, K院 toánătr逢ởng Công ty Nông s違n Bắc Ninh 
06/1986 - 04/1996 Công tác t衣iăTr逢ờng cán b瓜 th嘘ngăkêătrungă逢挨ng 
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09/2009 – 06/2010 Phòng k院 ho衣ch Công ty CP Nông s違n Bắc Ninh 
2003 – 05/2009 Trung tâm khuy院n nông Bắc Ninh 
2001 – 2003 Công tác t衣i Công ty CP Vi羽t Nam Thái Lan 

 
 
Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c ỌngăNguy宇n Th院 Chinh 
Nĕmăsinh 1962 
N挨iăsinh Bắc Ninh 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 0% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Kỹ s逢ăxơyăd詠ng 

Quáătrìnhăcôngătác 
11/2016 – nay PhóăTGĐăCôngătyăC鰻 phần T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam 
07/2009 – 4/2016 TP qu違n lý H衣 tầng – Sở Xơyăd詠ng Bắc Ninh 
08/2006 – 6/2009 TP qu違n lý ch医tăl逢ợng – Sở Xơyăd詠ng Bắc Ninh 
07/2003 – 7/2006 Phó phòng Kỹ thu壱tăGiámăđ鵜nh – Sở Xơyăd詠ng Bắc Ninh 
01/2002 – 06/2003 Chuyên viên Sở Xơyăd詠ng Bắc Ninh 
01/2000 – 12/2001 Phó phòng K院 ho衣ch ngu欝n v嘘n – Chi nhánh Quỹ h厩 trợ phát tri吋n Bắc Ninh 
01/1997 – 12/1999 Phó phòng K院 ho衣ch thẩmăđ鵜nh – Chi c映căĐầuăt逢ăphátătri吋n Bắc 
06/1995 – 12/1996 Chuyên viên C映căĐầuăt逢ăphátătri吋n Hà Bắc 
04/1986 – 05/1995 Chuyên viên Sở Laoăđ瓜ng – Th逢挨ngăbinhăvƠăxưăh瓜i Hà Bắc 
12/1985 – 03/1986 Cán b瓜 Sở Nông nghi羽p Hà Bắc 
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Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c Ông Nguy宇năVĕnăTu院 
Nĕmăsinh 1956 
N挨iăsinh Bắc Ninh 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 0% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Ti院n sỹ nông nghi羽p – chuyênăngƠnhăchĕnănuôiăđ瓜ng v壱t 

Quáătrìnhăcôngătác 
10/2020 - đ院n nay Phó t鰻ngăgiámăđ嘘c Công ty c鰻 phần t壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam 

10/2017 – 10/2020 
Phó t鰻ng giámăđ嘘c Công ty c鰻 phần t壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam  
kiêmăGiámăđ嘘c công ty TNHH Nutreco 

2010 – 10/2017 Giámăđ嘘c công ty TNHH Nutreco 
2009 – 2010 Giámăđ嘘cănhƠămáyăTACNăcaoăc医păNUTRECO 
Nĕmă2008ă– 2009 Chi c映cătr逢ởng Chi c映c Thuỷ s違n t雨nh Bắc Ninh 
Nĕmă1997ă– 2008 Giámăđ嘘c Trung tâm khuy院n nông t雨nh Hà Bắc 
Nĕmă1993ă– 1996 Phóăgiámăđ嘘c Trung tâm khuy院n nông t雨nh Hà Bắc 
Nĕmă1981ă– 1993 Công tác t衣i Sở Nông nghi羽p Hà Bắc 

 
 
Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c Ông HoƠngăVĕnăChung 
Nĕmăsinh 1979 
N挨iăsinh XưăNgọcăS挨n,ăhuy羽n Hi羽p Hòa, t雨nh Bắc Giang 
Tỷ l羽 nắm gi英 c鰻 phần 0% 
Trìnhăđ瓜 chuyên môn Kỹ s逢ăcôngăngh羽 ch院 bi院n th栄y s違n 

Quáătrìnhăcôngătác 
Từ 5/2020ăđ院n nay Phó T鰻ngăGĐăT壱păđoƠnăDABACOăkiêmăGiámăđ嘘căCôngătyăTNHHăNUTRECO 
10/2010 - 4/2020 Phóăgiámăđ嘘c – CôngătyăTNHHăNUTRECO 
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2007 - 2010 Trợ lỦăgiámăđ嘘c kinh doanh – Công ty Newhope Hà N瓜i 
2005 - 2007 Nhân viên kinh doanh – Công ty Newhope Hà N瓜 
2004 - 2005 Nhân viên kinh doanh – Công ty G衣chămenăSaoăĐ臼 

 
• Thayăđ鰻i nhân s詠 

 

STT H丑 và tên Ch泳c v映 NgƠyăb鰻 nhi羽m 

1 HoƠngăVĕnăChung Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c 28/4/2020 
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   Quaăh挨năhaiăth壱p kỷ nĕmăxơyăd詠ngăvƠătr逢ởngăthƠnh,ăđ院n nay T壱păđoƠnăDabacoăđưă
có m瓜t ngu欝n nhân l詠c d欝iăădƠo,ăcóătrìnhăđ瓜  chuyên môn gi臼i,ăđápă泳ngăđ逢ợcăđòiăh臼i 
c栄a yêu cầu ngày càng cao c栄a m瓜t doanh  nghi羽p ho衣tăăđ瓜ngăkinhădoanhăđaăngƠnhă
ngh隠.ăC挨ăc医u laoăđ瓜ng c栄a Dabaco có tỷ l羽 laoăđ瓜ng : nam chi院m 60%, n英 chi院m 
40%. 
   Laoăđ瓜ngăcóătrìnhăđ瓜 Caoăđẳng,ăĐ衣i học trở lên chi院m 42% còn l衣iălƠălaoăđ瓜ng ph鰻 
thôngăđƠoăt衣o t衣i ch厩;ăđápă泳ng yêu cầu qu違n tr鵜, qu違nălỦ,ăđi隠u hành và s違n xu医t kinh 
doanh.ăĐ瓜iăngũălaoăđ瓜ng trẻ,ăcóătrìnhăđ瓜 chuyên môn cao, ngày càng phù hợp v噂i 
yêu cầu c栄a th詠c t院 kinh doanh là m瓜t trong nh英ng nhân t嘘 quan trọngăđ吋 Dabaco 
phát tri吋n v英ng chắc và toàn di羽n. 

   Đ嘘i v噂i Dabaco, ngu欝n nhân l詠c là y院u t嘘 quan trọngăhƠngăđầu, quy院tăđ鵜nh s詠 phát tri吋n 
c栄a doanh nghi羽p. Phát tri吋n ngu欝n nhân l詠călƠăkhơuăđ瓜t phá trong chi院năl逢ợc phát tri吋n 
doanh nghi羽p. Dabaco hi羽năđangăth詠c hi羽n các gi違iăphápănh逢:ăHoƠnăthi羽n các quy ch院, 
chính sách hi羽năđangăápăd映ng t衣i doanh nghi羽p,ăđ違m b違o công bằng và hợp lý trong chi 
tr違 l逢挨ngăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ng, t衣o tính c衣nh tranh trong vi羽c thu hút ngu欝n l詠c bên ngoài 
và gi英 chân ngu欝n l詠c bên trong; C違i thi羽nămôiătr逢ờng làm vi羽c; Ti院năhƠnhăđánhăgiáănĕngă
l詠c c栄a từngănhơnăviênătheoăđ鵜nh kỳ ngoƠiătrìnhăđ瓜 chuyên 

môn còn ph違i trao d欝i thêm v隠 trìnhăđ瓜 
ngo衣i ng英, nhằmăxemăxétăkh違 nĕngăc栄a 
từngăng逢ờiăđ吋 lên k院 ho衣chăđƠoăt衣o hoặc 
táiăđƠoăt衣o v噂i m映căđíchănơngăcaoăh挨năn英a 
hi羽u qu違 công vi羽c c栄a nhân viên. 

• C挨ăc医uănhơnăs詠 
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   Nĕmă2020,ăT壱păđoƠnăDabacoăph違iăđ嘘i mặt v噂iăkhóăkhĕnăchungăc栄a n隠n kinh t院 khi ch鵜uătácăđ瓜ngăképăc栄aăđ衣i d鵜ch 
Covid19 và d鵜ch t違 lợnăChơuăphiătrênăđƠnălợn. Bên c衣nhăđó,ătrongăb嘘i c違nh Vi羽t Nam h瓜i nh壱p sâu và r瓜ng, tham gia 
tho違 thu壱n và ký k院t nhi隠uăFTA,ăcácădoanhănghi羽pătrongăn逢噂c không nh英ng ph違iăđ嘘i mặt v噂i s詠 c衣nh tranh trongălƿnhă
v詠c d鵜ch v映 - s違n phẩmămƠăcònăđ泳ngătr逢噂cănguyăc挨ăc衣nh tranh nhằm tìm ki院m và gi英 chân nhân tài v噂i các doanh 
nghi羽p trong c瓜ngăđ欝ng kinh t院.  
   Đ吋 thuăhútăđ瓜iăngũănhơnăs詠, các ho衣tăđ瓜ng tuy吋n d映ng c栄aăDABACOăđ逢ợc tri吋n khai rõ ràng, minh b衣ch v噂i quy 
trìnhăđầyăđ栄,ărõărƠng,ăđ違m b違o s詠 công bằng, t衣oăc挨ăh瓜i cho t医t c違 mọiăng逢ời.ăCóăcácăgóiăchínhăsáchăđưiăng瓜 phúc lợi, 
ti隠năl逢挨ngăh医p d磯n nhằm thu hút các ngu欝n l詠c từ bên ngoài v隠 làm vi羽c; Ph嘘i hợp tuy吋n d映ng ở cácătr逢ờngăđ衣i học, 
trungătơmăđƠoăt衣oăđ吋 tìm ki院m các 泳ngăviênăcóănĕngăl詠c.ăCóăcácăch逢挨ngătrìnhăh厩 trợ và tìm ki院m các 泳ng viên là nh英ng 
sinhăviênăcóănĕngăl詠c và tâm huy院t ngay từ khi còn trên gh院 nhƠătr逢ờng; Sàng lọc kỹ ngu欝nălaoăđ瓜ngăđầuăvƠoăđ吋 đ違m 
b違o tuy吋n d映ngăđ逢ợc nh英ng nhân viên th壱t s詠 có kh違 nĕng,ătơmăhuy院t v噂i công vi羽c, nhi羽t tình và sáng t衣o,ăcóăh逢噂ng 
gắn bó lâu dài. 
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   V噂i ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhăđaălƿnhăv詠c,ăđaăngƠnhăngh隠,ăDABACOăluônă
ph違iăđ嘘i mặt v噂i nh英ng thách th泳c l噂năđ院n từ đ嘘i th栄 c衣nh tranh, s詠 bi院năđ瓜ng kinh 
t院 vƿ mô và nh英ngăthayăđ鰻i c栄a th鵜 tr逢ờngătƠiăchínhătrongăn逢噂c và th院 gi噂i.ăĐ吋 nắm 
bắt và thích 泳ng nhanh v噂i nh英ngă thayă đ鰻iă đó,ă cácă th院 h羽 cán b瓜, nhân viên 
DABACOăph違i không ngừng học t壱păđ吋 góp phần phát tri吋năvƠăđ衣tăđ逢ợc nhi隠u thành 
qu違 to l噂n trong su嘘t 25 nĕmăxơyăd詠ngăvƠătr逢ởng thành. 

   Dabaco luôn chú trọng xây d詠ngăđ瓜i 
ngũă nhơnă s詠 v英ng m衣nh nhằmă đápă
泳ng mọi nhu cầu c栄a khách hàng và 
th鵜 tr逢ờng. Sau 25 nĕmăxơyăd詠ng và 
tr逢ởng thành, v噂i v鵜 th院, uy tín, 
th逢挨ngăhi羽uăđưăđ逢ợc khẳngăđ鵜nh trên 
th鵜 tr逢ờngătrongăn逢噂căcũngănh逢ăkhu 
v詠c, chi院năl逢ợc kinh doanh cho nh英ngănĕmăti院pătheoăđ逢ợc t壱păđoƠnăxácăđ鵜nh 
v噂i trọngătơmălƠă逢uătiênăhƠngăđầu cho công tác b欝iăd逢ỡng ngu欝n nhân l詠c ch医t 
l逢ợng cao. Trong thờiăđ衣i kinh t院 tri th泳c, y院u t嘘 v隠 conăng逢ờiăđ逢ợc xem là 
nhân t嘘 tiên quy院tăđ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n, vì v壱y, chính sách nhân s詠 nói chung 
luônăđ逢ợc Dabaco quan tâm và xây d詠ng theoăh逢噂ng ngày càng chuyên nghi羽p 

   Trongănĕmă2020,ăDABACOăt壱p trung xây d詠ng, hoàn thi羽n chính sách, quy ch院, quy trình qu違nălỦăđƠoăt衣o xuyên su嘘t từ 
Công ty mẹ T壱păđoƠnăđ院năcácăCôngătyăconăđ吋 đ違m b違oăc挨ăch院, h羽 th嘘ng qu違n lý th嘘ng nh医t nhằm m映c tiêu phát tri吋n ngu欝n 
nhân l詠c m瓜t cáchăđ欝ng b瓜 và b隠n v英ng.ăDABACOăđưătri吋năkhaiăcácăkhóaăđƠoăt衣oănơngăcaoănĕngăl詠c qu違n lý và kỹ nĕngă
chuyên môn nghi羽p v映 cho cán b瓜 công nhân viên T壱păđoƠn.ăCácăkhóaăhọc này nhằm m映căđíchănơngăcaoăs詠 hi吋u bi院t, trao 
đ鰻i, nắm bắt thông tin, chia sẻ kinh nghi羽m,ăgiaoăl逢u,ătĕngăc逢ờngătìnhăđoƠnăk院t gi英aăđ瓜iăngũăcánăb瓜, nhân viên trong toàn h羽 
th嘘ngăDABACO 

• Nh英ngăchínhăsáchăvƠăthayăđ鰻iătrongăchínhăsáchăđ嘘i v噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng: 
Chi院năl逢嬰c phát tri吋năngu欝n nhân l詠c 
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   V噂iăph逢挨ngăchơmăng逢ờiălaoăđ瓜ng ph違i th壱t s詠 làm ch栄 doanh nghi羽p,ălưnhăđ衣oăcôngătyăđưătri吋n khai k鵜p thờiăđầyăđ栄 các 
ch栄 tr逢挨ng,ăch雨 th鵜, ngh鵜 quy院t c栄aăĐ違ng và pháp lu壱t c栄aănhƠăn逢噂căđ院năng逢ờiălaoăđ瓜ng bằng vi羽c xây d詠ng, ban hành các 
n瓜i quy, quy ch院,ăquyăđ鵜nh trong doanh nghi羽păđ吋 ng逢ờiălaoăđ瓜ng thamăgiaăđóngăgóp.ăNg逢ờiălaoăđ瓜ngăđ逢ợc cử đ衣i di羽n c栄a 
mình tham gia h瓜iăđ欝ng doanh nghi羽p th詠c hi羽n các chính sách ti隠năl逢挨ng,ăti隠năth逢ởng phúc lợi, ch院 đ瓜 nơngăl逢挨ngănơngă
b壱c,ăthiăđuaăkhenăth逢ởng, k雨 lu壱t,… 
   T壱păđoƠnăluônăđặt ra yêu cầu ph違i xây d詠ng m瓜t môiătr逢ờng làm vi羽c công bằng, chuyên nghi羽p, khuy院n khích s詠 sáng 
t衣o nhằm mang l衣i s詠 sungătúcăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ngăvƠăgiaăđình. 
   Mặcădùănĕmă2020ălƠănĕmăT壱păđoƠnăph違iăđ嘘i mặt v噂i r医t nhi隠uăkhóăkhĕn,ăsongăT壱păđoƠnăv磯n n厩 l詠c duy trì m泳c thu nh壱p 
鰻năđ鵜nh đ違m b違o cu瓜c s嘘ngăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ng, t衣oăđ瓜ng l詠c cho CBCNV yên tâm công tác, c嘘ng hi院n và gắn bó lâu dài 
v噂i T壱păđoƠn.ăNgoƠiăra,ăT壱păđoƠnăcònăchúătrọng xây d詠ngăc挨ăch院 l逢挨ngăth逢ởng hợp lý, khuy院năkhíchăvƠăđưiăng瓜 t嘘tăđ嘘i v噂i 
ng逢ờiălaoăđ瓜ngăcóătrìnhăđ瓜, tâm huy院t. Th詠c hi羽năđầyăđ栄 các ch院 đ瓜 chính sách, không ngừngănơngăcaoăđời s嘘ng tinh thần 
và v壱t ch医tăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ng. T衣oămôiătr逢ờng t嘘t nh医tăđ吋 cán b瓜 nhân viên trong Công ty phát huy h院t kh違 nĕng,ăt壱n tâm 
ph映c v映 vì m映c tiêu phát tri吋n chung c栄a t壱p th吋. 

Chính sách tuy吋n d映ng,ăđƠoăt衣o, nâng cao tay ngh隠 c栄aăng逢ờiălaoăđ瓜ng 
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   Bên c衣nh vi羽că chĕmă loă nơngă
caoăđời s嘘ng v壱t ch医t cho cán b瓜, 
công nhân viên: trợ c医păkhóăkhĕnă
nh逢ăh厩 trợ xây nhà cho CBCNV 
có hoàn c違nhăkhóăkhĕn;ăt壱păđoƠnă
còn r医tă quană tơmă đ院nă đời s嘘ng 
tinh thần c栄aăng逢ờiălaoăđ瓜ng, T壱p 
đoƠnăđưăcùngăv噂i t鰻 ch泳c Công 
đoƠn,ă ĐoƠnă thanhă niênă t鰻 ch泳c 
các ho衣tă đ瓜ng nhằm đ瓜ng viên 
cán b瓜,ăng逢ờiă laoăđ瓜ng yên tâm 
công tác, tích c詠că thiă đuaă laoă
đ瓜ng s違n xu医tă nh逢:ă Th逢ờng 
xuyên t鰻 ch泳că thĕmă h臼iă đ瓜ng 
viênăng逢ờiălaoăđ瓜ng khi 嘘măđau,ă
hi院u hỷ, t鰻 ch泳c sinh nh壱t cho 
ng逢ờiă laoăđ瓜ng.ăHƠngănĕm,ăT壱p 
đoƠnă t鰻 ch泳c tặng quà cho 
CBCNV n英 nhân d鵜p 8/3; Tặng 
quà cho các cháu là con CBCNV 
nhân ngày Qu嘘c t院 thi院u nhi, T院t 
trungăthu,ăcácăcháuăđ衣t danh hi羽u 
học sinh gi臼i,ăđ厩 đ衣i học… 

Chính sách phúc lợi cho cán b瓜 công nhân viên trong T壱păđoƠn. 
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Ch雨 tiêuăchính Nĕmă2019 Nĕmă2020 
T鰻ng giá tr鵜 tài s違n 9,591,924,923,000 10,101,271,295,241 
Doanhăthuăthuần 7,186,757,173,749 10,021,583,505,683 
Lợiănhu壱năthuầnătừăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh 338,937,269,596 1,549,363,667,961 
Lợiănhu壱năkhác 6,114,176,961 4,609,666,342 
Lợiănhu壱nătr逢噂căthu院 345,051,446,557 1,553,973,334,303 
Lợiănhu壱năsauăthu院 305,130,242,224 1,400,296,032,328 
Tỷăl羽ăc鰻ăt泳c 15% 25% 

Tổﾐgàgi=àtrịàt<iàsảﾐ Doaﾐhàthuàthuầﾐ
NăﾏàヲヰヱΓ 9,591,924,923,000 7,186,757,173,749

Năﾏàヲヰヲヰ 10,101,271,295,241 10,021,583,505,683

Γ,ヵΓヱ,Γヲヴ,Γヲン,ヰヰヰà

Α,ヱΒヶ,ΑヵΑ,ヱΑン,ΑヴΓà

ヱヰ,ヱヰヱ,ヲΑヱ,ヲΓヵ,ヲヴヱà ヱヰ,ヰヲヱ,ヵΒン,ヵヰヵ,ヶΒンà
   Doanh thu hợp nh医t (không g欝m 
doanh thu n瓜i b瓜)ăđ衣t 10.189 tỷ đ欝ng, 
tĕngă gần 40% so v噂iă nĕmă 2019ă ,ă lợi 
nhu壱n sau thu院 hợp nh医tă đ衣t 1.400 tỷ 
đ欝ng,ătĕngă1095ătỷ đ欝ngă(t逢挨ngăđ逢挨ngă
tĕngă359%)ăsoăv噂iănĕmă2019,ăEPSăđ衣t 
13.366ăđ/cp,ătĕngăgần 5 lần so v噂iănĕmă
2019. M映cătiêuătĕngătr逢ởng trong thời 
gian t噂i c栄a T壱păđoƠnăDabacoălƠăph医n 
đ医uă đ衣tă đ逢ợc doanh thu trên 1 t雨 đôă
la/nĕmă – t逢挨ngă đ逢挨ngă 25-30.000 tỷ 
đ欝ng. N厩 l詠căh逢噂ng t噂i m映c tiêu v隠 lâu 
dƠiă“tĕngătr逢ởng xanh – phát tri吋n b隠n 
v英ng”. 
 

• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 



90 
Báoăcáoăth逢ờng niên 2020 

 
 

• CÁC CH迂 TIÊU TÀI CHÍNH CH曳 Y蔭U 
Ch雨 tiêu Lần 2019 2020 

1. Ch雨 tiêu v隠 kh違 nĕngăthanhătoán    
+ H羽 s嘘 thanhătoánăng逸n h衣n lần 0.91 1.09 
+ H羽 s嘘 thanhătoánănhanh lần 0.26 0.31 
2. Ch雨 tiêu v隠 c挨ăc医u v嘘n    
+ H羽 s嘘 n嬰/T鰻ng tài s違n lần 0.69 0.58 
+ H羽 s嘘 n嬰/V嘘n ch栄 s荏 h英u lần 2.17 1.40 
3. Ch雨 tiêu v隠 nĕngăl詠c ho衣tăđ瓜ng    
+ăVòngăquayăhƠngăt欝năkho lần 2.96 3.15 
+ăDoanhăthuăthu亥n/T鰻ng tài s違n lần 0.8 1.0 
4. Ch雨 tiêu v隠 kh違 nĕngăsinhălời    
+ H羽 s嘘 l嬰iănhu壱năsauăthu院/Doanhăthuăthu亥n % 5.4 14 
+ H羽 s嘘 l嬰iănhu壱năsauăthu院/V嘘n ch栄 s荏 h英u % 13 38 
+ H羽 s嘘 l嬰iănhu壱năsauăthu院/T鰻ng tài s違n % 4.3 14 
+ H羽 s嘘 l嬰iănhu壱n t瑛 ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh/ 
Doanhăthuăthu亥n 

% 
5.8 

15 

  

360.24
305.13

1400.3

LỢI NHUẬN

Năﾏ ヲヰヱΒ Năﾏ ヲヰヱΓ Năﾏ ヲヰヲヰ
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Ch雨ătiêu S嘘ăcu嘘iăkỳ S嘘ăđầuăkỳ chênhăl羽ch 

 S嘘ăti隠nă(đ欝ng) Tỷă
tr丑ng 

S嘘ăti隠nă(đ欝ng) Tỷă
tr丑ng 

S嘘ăti隠nă(đ欝ng) tỷăl羽ă
tĕng/gi違mă(%) 

Nợăph違iătr違 6,565,967,444,140 65.00 5,894,311,104,553 61.45 671,656,339,587 11.39 

N嬰ăng逸năh衣n 4,819,677,610,567 47.71 4,254,585,526,684 44.36 565,092,083,883 13.28 

N嬰ădƠiăh衣n 1,746,289,833,573 17.29 1,639,725,577,869 17.09 106,564,255,704 6.50 

V嘘năch栄ăsởăh英u 4,206,960,190,688 41.65 3,025,957,478,860 31.55 1,181,002,711,828 39.03 

V嘘năch栄ăs荏ăh英u 4,206,960,190,688 41.65 3,025,957,478,860 31.55 1,181,002,711,828 39.03 

T蔚NGăNGU唄Nă
V渦N 

10,101,271,295,241 100.00 
9,591,924,923,000 100.00 509,346,372,241 5.31 

 
 
  

• TÌNH HÌNH NGU唄N V渦N 

6674.31
7186.76

10021.58

DOANH THU

Năﾏ ヲヰヱΒ Năﾏ ヲヰヱΓ Năﾏ ヲヰヲヰ
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4.ăC愛ăC遺U C蔚 ĐỌNG,ăTHAYăĐ蔚I V渦NăĐ井UăT姶ăC曳A CH曳 S雲 H頴U 
 C鰻 ph亥n: 

- T鰻ng s嘘 c鰻 phầnăđangăl逢uăhƠnh:ă104.763.911 c鰻 phần 

- Lo衣i c鰻 phần: C鰻 phần ph鰻 thông 

- S嘘 l逢ợng c鰻 phần b鵜 h衣n ch院 chuy吋nănh逢ợng: không có 

 C挨ăc医uăc鰻 đôngăt衣i th運iăđi吋m ch嘘t danh sách c鰻 đôngăngƠyă17/9/2020: 
  

STT Lo衣i c鰻 đông S嘘 c鰻 ph亥n s荏 h英u Tỷ l羽 (%) 
I C鰻 đôngătrongăn逢噂c 102.519.452 97,9 

 
- C鰻 đôngăl噂n 

(Sở h英u trên 5% c鰻 phần) 19.142.680 18,3 

 
- C鰻 đôngănh臼 

(Sở h英uăd逢噂i 1% c鰻 phần) 55.230.743 52,7 

 - C鰻 đôngăt鰻 ch泳c 3.861.112 3,7 

 - C鰻 đôngăcáănhơn 79.515.660 75,9 

II C鰻 đôngăn逢噂căngoƠi 2.244.459 2,1 

 
- C鰻 đôngăl噂n 

(Sở h英u trên 5% c鰻 phần) 0 0 

 
- C鰻 đôngănh臼 

(Sở h英uăd逢噂i 1% c鰻 phần) 2.244.459 2,1 

 - C鰻 đôngăt鰻 ch泳c 1.741.265 1,7 

 - C鰻 đôngăcáănhơn 503.194 0,5 

 T鰻ng c瓜ng: 104.763.911 100 
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2502.62
2746.53

3025.96

4026.69

VỐN CHỦ SỞ HỮU ふTỶ ĐỒNGぶ

ヲヰヱΑ ヲヰヱΒ ヲヰヱΓ ヲヰヲヰ

6989.22

8350.01

9591.92
10101.27

TÀI SẢN ふTỶ ĐỒNGぶ

ヲヰヱΑ ヲヰヱΒ ヲヰヱΓ ヲヰヲヰ

18%

27%

55% C鰻ăđôngăl噂nă(s荏ăh英uă>ă5%ăCP)
C鰻ăđôngăs荏ăh英uăt瑛ă1-5%ăCP
C鰻ăđôngănh臼ă(s荏ăh英uă<ă1%ăCP)

C愛ăC遺U C蔚 ĐỌNGăC曳A DABACO 
TệNHăĐ陰N TH云IăĐI韻M CU渦IăNĔMă2020 
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   III,ăBÁOăCÁOăĐÁNHăGIÁăC曳A BAN T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 
  1.ăĐánhăgiáăk院tăqu違 ho衣tăđ瓜ng s違năxu医tăkinhădoanh 
   Nĕmă2020ăcóăth吋 nói là m瓜tănĕmăthƠnhăcôngăr詠c rỡ c栄a T壱păđoƠnăDabaco.ăHầu h院t các d詠 ánăđầuăt逢ătr逢噂căđơyănh逢:ălợn Phú 
Thọ,ăTuyênăQuang,ăHƠăNam,ăBìnhăPh逢噂c,.....ăđưăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng 鰻năđ鵜nh, góp phần vào s詠 phát tri吋n, b泳tăpháătrongănĕmăqua. 
   Bên c衣nhăđó,ăBanălưnhăđ衣o T壱păđoƠnăđưăluônăbámăsátădi宇n bi院n th鵜 tr逢ờng 
các s違n phẩmăchĕnănuôi,ătìmămọi gi違iăphápănơngăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢ợng, 
gi違măchiăphíăđ吋 h衣 giá thành s違n phẩm. Do v壱y, hầu h院t các ch雨 tiêu kỹ thu壱t 
v隠 nĕngăsu医t, ch医tăl逢ợng s違n phẩmăđ隠uăđ衣t t嘘t.ăNgoƠiăra,ăBanălưnhăđ衣oăcũngă
ch雨 đ衣o sát sao trong công tác phòng d鵜ch,ăđ吋 đ違m b違o 100% các tr衣i không 
b鵜 nhi宇m d鵜ch. 

   Nh英ng ti院n b瓜 côngătyăđ衣tăđ逢嬰c 
- Hoàn thi羽năvƠăđ逢aăvƠoăsử d映ng h羽 th嘘ng phòng họp tr詠c tuy院n t衣i t医t c違 các 
đ挨năv鵜 trong t壱păđoƠn. 
-  Hoàn thi羽năphòngăcameraăđặt t衣iăvĕnăphòngăT壱păđoƠnăgiúpăBanălưnhăđ衣o 
ki吋m soát, k鵜p thời nắm bắt tình hình, ch雨 đ衣oăsátăsaoăcácăđ挨năv鵜 chĕnănuôi. 
- Xơy d詠ng m瓜t s嘘 quy ch院, quy trình v隠 sở h英u trí tu羽, t鰻 ch泳c t壱p hu医n cho 
cán b瓜 công nhân viên t衣i T壱păđoƠnăv隠 lƿnhăv詠c sở h英u trí tu羽. 
- Ti院n hành nhi隠u kh違o nghi羽m l詠a chọn nh英ng ph映 gia có hi羽u qu違; kh違o 
nghi羽m các m泳cădinhăd逢ỡng khác nhau, các quy trình nuôiăkhácănhauăđ吋 tìm 
ra nhu cầuădinhăd逢ỡng t嘘iă逢uăchoătừng lo衣i v壱t nuôi, từngăgiaiăđo衣n nuôi. Từ 
đóăđ逢aăraăcácăquyătrìnhăchĕnănuôiăm噂i áp d映ng cho th鵜 tr逢ờngăvƠăchoăchĕnă
nuôi gia công nhằm phát huy t嘘iăđaălợi th院 c栄a từng s違n phẩmăvƠătĕngăhi羽u 
qu違 chĕnănuôi. 
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   Nh英ng ti院n b瓜 côngătyăđ衣tăđ逢嬰c 
   - C違i ti院n kích cỡ viên từ 3,5 ly xu嘘ng 
2,5ălyăđ嘘i v噂i s違n phẩm th泳căĕn cho lợn 
ngo衣i và lợn siêu, ra b瓜 s違n phẩm m噂i Gà 
trắng siêu th鵜tăgiaiăđo衣n v厩 béo...ăđápă泳ng 
t嘘t nhu cầu và th鵜 hi院uăng逢ờiăchĕnănuôi. 
   - Các gi嘘ng gà b嘘 mẹ vƠă gƠă th逢挨ngă
phẩm có giá tr鵜 cao do công ty nghiên 
c泳u, lai t衣oăthƠnhăcôngăđ逢ợcăng逢ời tiêu 
dùng 逢aăthíchănh逢:ăGƠăJ-DABACO,ăGƠă9ă
c詠a, gà Mía thuần, Nòi thuần và H欝 
thuần, B瓜 3 Gà Nòi (Gà Nòi chân vàng, 
Gà Nòi ô tía và Gà Nòi sọcăđen);ăGƠăđẻ 
tr泳ng xanh; Gà th違oăd逢ợc... 
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2.ăK院 ho衣ch s違năxu医tăkinhădoanhănĕmă2021 
   Nĕmă2021,ăd詠 báo tình hình th院 gi噂i, khu v詠c ti院p t映c di宇n bi院n ph泳c t衣p,ăkhóăl逢ờng. Trong b嘘i c違nh Vi羽t Nam gia nh壱p 
Hi羽păđ鵜nhăđ嘘i tác toàn di羽n và ti院n b瓜 xuyênăTháiăBìnhăD逢挨ngă(CPTPP)ăvƠăHi羽păđ鵜nhăEVFTAăs胤 đemăl衣i nhi隠uăc挨ăh瓜i và 
c違 nh英ng thách th泳c trong quan h羽 th逢挨ngăm衣i c栄a Vi羽t Nam v噂iăcácăn逢噂căthƠnhăviên.ăĐặc bi羽t,ăxungăđ瓜tăth逢挨ngăm衣i gia 
tĕngăvƠănh英ngătácăđ瓜ng tiêu c詠c c栄aăđ衣i d鵜ch Covid-19 có th吋 kéoădƠi,ăti隠m ẩn nhi隠uănguyăc挨ăkh栄ng ho違ng v隠 tài chính, ti隠n 
t羽, nợ công trên ph衣m vi toàn cầu và nhi隠u thách th泳c l噂năđ嘘i v噂i th逢挨ngăm衣i,ăđầuăt逢,ătĕngătr逢ởng, b医tăbìnhăđẳng,ănghèoăđóiă
và các v医năđ隠 xã h瓜i.ăTrongăn逢噂căngƠnhăchĕnănuôiăph違iăđ嘘i mặt v噂i d鵜ch t違 lợn Châu Phi còn nhi隠uănguyăc挨ăti隠m ần, H瓜i 
đ欝ng qu違n tr鵜, Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c cùng toàn th吋 CBCNV T壱păđoƠnăquy院t tâm ph医năđ医u th詠c hi羽n hoàn thành các nhi羽m 
v映 ch栄 y院uăsauăđơy:  

M瓜t s嘘 ch雨 tiêuănĕmă2021: 
+ Doanh thu: 15.439ătỷ đ欝ng 
+ Lợi nhu壱nătr逢噂c thu院: 928 tỷ đ欝ng 
+ Lợi nhu壱n sau thu院: 827 tỷ đ欝ng 
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Gi違i pháp ch栄 y院u T壱păđoƠnăđ隠 ra nhằm th詠c hi羽n nhi羽m v映, k院 ho衣ch s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă2021: 
1.ăĐ嘘i v噂iălĩnhăv詠c th泳căĕnăchĕnănuôi: 
a.ăNhómăgi違i pháp v隠 m員t th鵜 tr逢運ng: 
a1.ăV隠 t鰻 ch泳c th鵜 tr逢運ng: 
   Nĕmă2021,ăcácăđ挨năv鵜 TACNăti院p t映c th詠c hi羽n mô hình qu違n lý th鵜 tr逢ờngătheoăđ鵜aăbƠnăđưăđ逢ợc qui ho衣ch và ti院p t映c 
nghiên c泳uăcácăph逢挨ngăphápăqu違n lý phù hợp nhằm nâng cao hi羽u qu違 c栄a công tác th鵜 tr逢ờng. 
a2.ăV隠 conăng逢運i: 
- C違i ti院n ch医t l逢ợng nhân s詠,ănơngăcaoănĕngăl詠c làm vi羽c, các ki院n th泳c chuyên môn và kỹ nĕngăm隠m c栄aăđ瓜iăngũăth鵜 
tr逢ờng. 
- Ch栄 đ瓜ng tính toán, b嘘 trí, sắp x院p nhân s詠 m瓜t cách th詠c s詠 khoa học và hợp lý trong ph衣m vi m厩i vùng và gi英a các 
phòng th鵜 tr逢ờng c栄aăNhƠămáy,ăđ違m b違o phát huy t嘘iăđaănĕngăl詠c, sở tr逢ờng c栄a từngăng逢ời,ăđóngăgópăvƠoăvi羽c phát tri吋n 
chung c栄a Nhà máy nói riêng và T壱păđoƠnănóiăchung. 
- Cácăđ挨năv鵜 ph違iăđặc bi羽t chú trọngăđ院n vi羽c l詠a chọn, tuy吋n d映ng nhân s詠 làm công tác th鵜 tr逢ờng; tuy吋năđ栄 và tuy吋n 
nhân s詠 có ch医tăl逢ợng,ălƠmăđ逢ợc vi羽c; tích c詠c tìm ki院m, nhằm xây d詠ngăđ瓜iăngũăth鵜 tr逢ờngăcóănĕngăl詠c và chuyên nghi羽p. 
- Qu違n lý t嘘t v隠 thời gian làm vi羽c, k院t qu違 công vi羽c, báo cáo công vi羽c hàng ngày giám sát chặt ch胤 trong từng công vi羽c 
c映 th吋 c栄a từng nhân viên th鵜 tr逢ờng.ăChĕmăloăđời s嘘ng v壱t ch医t, tinh thần t衣oăđ瓜ng l詠căphátăhuyănĕngăl詠c trong từng cá 
nhân và t壱p th吋. 
- Cóăchínhăsáchăl逢挨ngăth逢ởng hợp lý, t衣oăđ瓜ng l詠c, khuy院năkhíchăvƠăđ瓜ng viên cán b瓜 th鵜 tr逢ờng ch栄 đ瓜ng tích c詠c trong 
công vi羽c. 
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a3.ăV隠 xơyăd詠ng h羽 th嘘ng phân ph嘘i, phát tri吋n th鵜 tr逢運ng: 
   - Xơyăd詠ng k院 ho衣ch phát tri吋n khách hàng m噂i m瓜t cách c映 
th吋 và tích c詠c; t壱p trung tìm ki院m, khai thác tri羽tăđ吋 th鵜 tr逢ờng; 
Tích c詠c mở đ衣i lý tiêu th映 ở t医t c違 các vùng tr嘘ng, các vùng 
chĕn nuôi trọngăđi吋m, vùng có s嘘 l逢ợngăđ衣i lý ít, m壱tăđ瓜 th逢a,ă
nâng cao s嘘 l逢ợng và ch医tăl逢ợngăđ衣i lý, ph医năđ医u ph栄 kínăđ衣i 
lý c栄a công ty t衣i t医t c違 các vùng mi隠n. 
   - Kh違oăsát,ăchĕmăsócăkháchăhƠngăm映c tiêu ở nh英ng vùng ti隠m 
nĕng,ăt衣oăc挨ăh瓜i mở r瓜ng h羽 th嘘ng phân ph嘘i. 
   - T壱pătrungăchĕmăsócăh羽 th嘘ngăkháchăhƠngăcũă鰻năđ鵜nh; h厩 trợ 
kháchăhƠngăcũăcóăkh違 nĕngătĕngăs違năl逢ợng;ăđ欝ng thời có k院 
ho衣ch c違i t衣o ch医tăl逢ợngăđ衣i lý hoặc thay th院 bằngăđ衣i lý m噂i 
t嘘tăh挨năn院u họ không phát tri吋năđ逢ợc. 
   - Xơyăd詠ngăc挨ăc医u s違n phẩm hợp lý; Tùy theo từng thờiăđi吋m, 
từng vùng th鵜 tr逢ờng c映 th吋 đ吋 xây d詠ngăc挨ăc医u s違n phẩm c衣nh 
tranh hợp lý, có kh違 nĕngăkhaiăthácăt嘘t. 
   - Nghiên c泳u và xây d詠ng ch院 đ瓜 đ嘘i v噂i khách hàng m噂i, 
khách hàng bán nhi隠u mặtăhƠngăvƠăcácătr逢ờng hợpăđặc bi羽t, 
đ違m b違o hi羽u qu違 kinh t院, mở r瓜ng th鵜 tr逢ờng. 
   - Giao khoán s違nă l逢ợng tiêu th映 c映 th吋, chi ti院tă đ院n từng 
khách hàng, từng nhân viên th鵜 tr逢ờng;ăXơyăd詠ng k院 ho衣ch 
phát tri吋n chi ti院t cho từng khách hàng, từng vùng từ c医p xã, 
huy羽n trở lên. 
   - Nghiên c泳u, sử d映ngăcácăchínhăsáchăbánăhƠng,ăcácăch逢挨ngă
trình, thời gian th詠c hi羽n,ăđ違m b違o m隠m dẻo, h医p d磯n, linh ho衣t 
và hi羽u qu違. 
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a4.ăV隠 đƠoăt衣oă– hu医năluy羽n: 
- Ban kỹ thu壱t ch医tăl逢ợng ch栄 trì ph嘘i 
hợp v噂iă cácăTr逢ờngăđƠoă t衣o, các Nhà 
máyă TACNă vƠă cácă công ty s違n xu医t 
gi嘘ng trong T壱păđoƠnă t鰻 ch泳căđƠoă t衣o 
cho toàn th吋 cán b瓜, nhân viên th鵜 
tr逢ờng m厩i tháng t嘘i thi吋u 1 ngày v隠 các 
n瓜i dung: Kỹ thu壱tă chĕnă nuôi,ă dinhă
d逢ỡng, sử d映ng th泳căĕn,ăphòngăvƠăch英a 
b羽nh gia súc gia cầm; Kỹ nĕngă bánă
hàng, ki院n th泳c v隠 qu違n tr鵜, khai thác, 
phát tri吋n th鵜 tr逢ờng, khách hàng... 
- Xơyă d詠ng qui trình, s鰻 tay sử d映ng 
th泳căĕn,ăkỹ thu壱tăchĕnănuôi;ăPh鰻 bi院n, 
hu医n luy羽n cho toàn b瓜 cán b瓜, nhân 
viên các phòng th鵜 tr逢ờng nắm v英ng qui 
trìnhăvƠăh逢噂ng d磯năkháchăhƠng,ăng逢ời 
chĕnănuôiă th詠c hi羽năđúngăquiă trìnhăđưă
ban hành, nhằm nâng cao hi羽u qu違 
trongăchĕnănuôi. 
- Quan tâm, chú trọngăđ院năcôngătácăđƠoă
t衣o, b欝iăd逢ỡng chuyên môn kỹ thu壱t cho 
cán b瓜, công nhân kỹ thu壱t c栄aăđ挨năv鵜 
mình, n院u không t詠 lƠmăđ逢ợcăchoăphépă
thuê chuyên gia gi臼iăđ吋 đào t衣o. 
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b.ăNhómăgi違i pháp v隠 t鰻 ch泳c s違năxu医t: 
- Th詠c hi羽n nghiêm ngặt qui trình s違n xu医t, giám sát chặt 
ch胤 t医t c違 cácăcôngăđo衣n từ nh壱p nguyên li羽uăđầuăvƠoăđ院n 
s違n phẩmăđầu ra, ti院t ki羽m tri羽tăđ吋 các chi phí, h衣n ch院 
vi羽c dừng máy, ch衣y không t違i, sửa ch英a,ălưngăphíăđi羽n 
nĕngălƠmătĕngăgiáăthƠnhăs違n phẩm.   
- Tĕngăc逢ờngăđƠoăt衣o ki院n th泳c, kỹ nĕngăchoăCBCNV,ă
nâng cao ý th泳c t詠 giác tuân th栄 quiăđ鵜nh, quy trình c栄a 
từngăng逢ời, từng v鵜 trí công vi羽c, từng nhóm v噂i tinh thần 
trách nhi羽m cao nh医t.  
- Th詠c hi羽n nghiêm ch雨nh và hi羽u qu違 các qui trình theo 
Tiêu chuẩnăISOă9001,ă22.000ăvƠăch逢挨ngătrìnhăth詠c hành 
t嘘t 5S. 

c.ăNhómăgi違i pháp v隠 nguyênăli羽u: 
- Bám sát k院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh, di宇n bi院n giá 
c違 nguyên li羽u và các y院u t嘘 違nhăh逢ởngăđ院n giá c違 (nh逢ă
giá dầu, t雨 giá ngo衣i t羽....)ăđ吋 quy院tăđ鵜nh mua ở m泳c giá, 
thờiăđi吋m hợp lý nh医t,ăđ違m b違o yêu cầu s違n xu医t và d詠 
tr英 nguyên li羽uătheoăquiăđ鵜nh c栄a T壱păđoƠn. 
- L詠a chọn nhà cung c医p nguyên li羽uăcóăuyătín,ăđ違m 
b違o ch医tăl逢ợng, giá c違 hợpălỦ,ăđápă泳ng nhu cầu s違n xu医t 
c栄a các Nhà máy. 
- Tìm ki院măvƠăcóăph逢挨ngăánăsử d映ng nguyên li羽u thay 
th院,ăđ違m b違o ch医tăl逢ợng và giá thành s違n phẩm. 
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2.ăĐ嘘i v噂iălĩnhăv詠căchĕnănuôiăgiaăsúcăgiaăc亥m 
   - Nĕmă2021,ăcácăđ挨năv鵜 s違n xu医t gi嘘ng cần ph違i n厩 l詠c, tích 
c詠c nghiên c泳u các gi違iăphápănơngăcaoănĕngăsu医t, qu違n lý chặt 
ch胤 các chi phí, th詠c hành ti院t ki羽m tri羽tăđ吋, h衣 giá thành s違n 
xu医t, nâng cao hi羽u qu違 SXKDănhằm th詠c hi羽n t嘘t tiêu chí c栄a 
T壱păđoƠnătrongăcôngătácălƠmăgi嘘ng “ch医tăl逢ợng con gi嘘ng ph違i 
t嘘t nh医t”,ăđ鵜nh v鵜 th逢挨ng hi羽u con gi嘘ng Dabaco nằm ở Top 
đầu. 
   - Tích c詠c nghiên c泳u, 泳ng d映ng ti院n b瓜 khoa học, kỹ thu壱t 
m噂iătrongăchĕnănuôiănhằmănơngăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢ợng con 
gi嘘ng, ph医năđ医uăđ逢aăcácăch雨 tiêu kỹ thu壱tăđ衣t m泳c ngang bằng 
v噂i th院 gi噂i. 
   - Th詠c hi羽n nghiêm ngặtăcácăquyătrìnhăchĕnănuôi,ăv羽 sinh thú 
y, v羽 sinh phòng d鵜ch,ăđ違m b違o tuy羽tăđ嘘i an toàn cho v壱t nuôi; 
Th詠c hi羽n t嘘t công tác qu違n lý, kỹ thu壱tăđ吋 đ違m b違oăđƠnăgi嘘ng 
gia súc, gia cầmăsinhătr逢ởng, phát tri吋n t嘘t, gi違m t嘘iăđaătỷ l羽 
ch院t. 
   - Tích c詠c th詠c hi羽n các bi羽n pháp nhằm gi違m thi吋u t嘘iăđaă
tácăđ瓜ngăđ院nămôiă tr逢ờngănh逢ăth逢ờngăxuyênăquétădọn, tr欝ng 
cơyă xanh,ă kh挨iă thôngă c嘘ng rãnh, phun thu嘘c sát trùng, v壱n 
hành h羽 th嘘ng xử lý ch医t th違i....ăđ違m b違o các tiêu chuẩn v隠 khí 
th違i, ch医t th違i,ă n逢噂c th違i nằm trong gi噂i h衣năchoăphép.ăCoiă
công tác b違o v羽 môiă tr逢ờng là m瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 
“trọng tâm, s嘘ngă còn”ă cần ph違iă lƠmă th逢ờng xuyên, liên t映c 
cùng v噂i v医năđ隠 nĕngăsu医t, ch医tăl逢ợng và an toàn d鵜ch b羽nh. 
    

  - Đ違m b違o an toàn tuy羽tăđ嘘i v隠 v医năđ隠 cháy n鰻, áp d映ng 
các bi羽năphápăs逢ởi 医m cho v壱t nuôi an toàn và ti院t ki羽m. - 
Tĕngăc逢ờngăcôngătácăđƠoăt衣o, hu医n luy羽năchoăđ瓜iăngũăcánă
b瓜 và công nhân kỹ thu壱t. 
   - Đ嘘i v噂iăchĕnănuôiăgiaăcôngălợn ph違i si院t chặt công tác 
qu違n lý, xem qu違n lý là v医năđ隠 đ逢ợcăquanătơmăhƠngăđầu 
trong ho衣tăđ瓜ngăchĕnănuôiăgiaăcông;ăph違i gắn ch雨 tiêu ch医t 
l逢ợng v噂i h衣 giá thành s違n xu医t nhằm nâng cao hi羽u qu違 
SXKD;ăT鰻 ch泳c th詠c hi羽n nghiêm ngặt các qui trình, tuy羽t 
đ嘘iăkhôngăđ逢ợc tùy ti羽n cắt gi違m thu嘘c, vắc xin nhằm h衣 
giá thành, gây 違nhăh逢ởngăđ院nănĕngă su医t, ch医tă l逢ợng s違n  
phẩm; L詠a chọn các chu欝ngănuôiăđ違m b違oăcácăđi隠u ki羽n và 
tiêu chuẩn h衣 tầng,ăc挨ăsở v壱t ch医t. Th詠c hi羽năkhoánăđ院n 
từng khâu, từng chu欝ng, từngăng逢ờiălaoăđ瓜ng trong công ty 
v隠 cácăđ鵜nh m泳c, ch雨 tiêu kinh t院 kỹ thu壱t, ti隠n công, ti隠n 
l逢挨ng,ăchiăphí...;ăcácăchu欝ng thuê nuôi ph違i áp d映ngăđ鵜nh 
m泳c khoán gi嘘ngănh逢ăcácăh瓜 gia công; áp d映ngăcácăđ鵜nh 
m泳c kinh t院 kỹ thu壱t theo k院t qu違 nuôi thí nghi羽m lợn c栄a 
T壱păđoƠnăđ吋 giao khoán. 
   - Cácăđ挨năv鵜 chĕnănuôiăph違iătĕngăc逢ờngăh挨năn英a công tác 
th鵜 tr逢ờng, xây d詠ng kênh phân ph嘘i và h羽 th嘘ng tiêu th映 
r瓜ng khắp,ăđ違m b違o tiêu th映 h院t s違năl逢ợng s違n xu医t v噂i giá 
t嘘t nh医t t衣i thờiăđi吋m. 
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3.ăĐ嘘i v噂iăcácălĩnhăv詠căkinhădoanhăkhác. 
   - Ki吋m soát chặt ch胤 v隠 laoăđ瓜ng, v壱tăt逢,ătƠiăs違n, 
ti隠n v嘘n, chi phí, s違n phẩm l厩i,ă h逢ă hao…ă khắc 
ph映c tri羽tăđ吋 tình tr衣ng s違n xu医tăkinhădoanhăkémă
hi羽u qu違, thua l厩 t衣iăcácălƿnhăv詠cănh逢:ănhƠăhƠng,ă
siêu th鵜, ch院 bi院n th詠c phẩm, s違n xu医t rau an toàn, 
kinh doanh b医tăđ瓜ng s違n... 
   - Nâng cao ch医tăl逢ợng, c違i ti院n m磯u mã bao bì 
ph映c v映 các nhà máy trong Công ty, th鵜 tr逢ờng n瓜i 
đ鵜a và xu医t khẩu. 
   - Đẩy m衣nh ti院năđ瓜 th詠c hi羽n các d詠 án ph映c v映 
s違n xu医t.   
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4.ăCôngătácăt鰻 ch泳c,ăqu違n lý: 
   - Th詠c hi羽nănghiêmătúcăcácăquyăđ鵜nh c栄aăNhƠăn逢噂c, quy 
ch院,ăquyăđ鵜nh c栄a T壱p đoƠn,ăth詠c hi羽n cu瓜c cách m衣ng tri羽t 
đ吋 v隠 ti院t ki羽m, ch嘘ngălưngăphí,ăthamănhũng…ăkhôngăngừng 
nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh. 
   - Th詠c hi羽n nghiêm ch雨nh ch院 đ瓜 trách nhi羽măng逢ờiăđ泳ng 
đầu ở cácăđ挨năv鵜 đ違m b違o s違n xu医t kinh doanh có hi羽u qu違. 
N院uăđ吋 th医t thoát tài s違n, v壱tăt逢,ăti隠n v嘘n hoặc kinh doanh 
kémă hi羽u qu違 thìă ng逢ờiă đ泳ngă đầuă đ挨nă v鵜 ph違i ch鵜u trách 
nhi羽mătr逢噂c T壱păđoƠnăvƠăphápălu壱t. 
   - Nâng cao hi羽u qu違 qu違n lý tài chính, qu違n lý nhân l詠c 
nhằmănơngăcaoănĕngăl詠c làm vi羽c c栄aăđ瓜iăngũăcánăb瓜, ng逢ời 
laoăđ瓜ng,ăđ違m b違o duy trì tình hình tài chính lành m衣nh và 
鰻năđ鵜nh, tích c詠c khai thác ngu欝n v嘘n v噂i chi phí th医p nh医t 
đ吋 nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh. 

   - T鰻 ch泳c tuy吋n chọn,ăđƠoăt衣o và sử d映ngălaoăđ瓜ng hợp lý 
nhằm ph映c v映 cho các nhà máy, Công ty TNHH s違n xu医t 
kinh doanh có hi羽u qu違.ăĐặc bi羽t chú trọng ch医tăl逢ợng ngu欝n 
nhân l詠c, nh医tălƠăđ瓜iăngũănhơnăs詠 qu違n lý, kỹ thu壱t; gi違m t嘘i 
đaăl詠căl逢ợngălaoăđ瓜ng hành chính.  Th詠c hi羽n t嘘t các chính 
sáchăl逢挨ngăth逢ởng,ăđưiăng瓜,ăđ違m b違o tr違 l逢挨ngăx泳ngăđángă
v噂iătrìnhăđ瓜 chuyên môn và từng v鵜 trí công vi羽c, tránh gây 
m医tăđoƠnăk院t n瓜i b瓜, tránh cào bằng;ăquanătơmănơngăcaoăđời 
s嘘ngăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ng. 
    - Th詠c hi羽n hi羽u qu違 ph逢挨ngăánăkhoánăđ院n từng v鵜 trí công 
vi羽c,ăđ違m b違o chuyên sâu và chuyên môn hóa cao. 
    - Làm t嘘t công tác tuyên truy隠n, giáo d映c, v壱năđ瓜ng cán 
b瓜,ăng逢ờiălaoăđ瓜ng tích c詠căthiăđuaălaoăđ瓜ng s違n xu医t, phát 
huy sáng ki院n, c違i ti院n kỹ thu壱t, ph医năđ医u hoàn thành t嘘t 
nhi羽m v映 k院 ho衣chănĕmă2021.ăTh詠c hi羽n t嘘tăcôngătácăthiăđuaă
khenăth逢ởng, kỷ lu壱t,ăđ違m b違o công khai, dân ch栄, k鵜p thời 
vƠăđúngăđ嘘iăt逢ợng. 
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5.ăTráchănhi羽m v隠 môiătr逢運ng và xã h瓜i c栄aăcôngăty 
a.ăĐánhăgiáăliênăquanăđ院n các ch雨 tiêuăv隠 môiătr逢運ng 
   T壱păđoƠnăluônăluônăth詠c hi羽n t嘘t các bi羽n pháp b違o v羽 môiătr逢ờng, không ngừng nghiên c泳u, c違i ti院n, 泳ng d映ng khoa 
học công ngh羽 cao vào s違n xu医t góp phần b違o v羽 môiătr逢ờng ngày càng t嘘tăh挨n. 
b.ăĐánhăgiáăliênăquanăđ院n v医năđ隠 ng逢運iălaoăđ瓜ng 
   Nh壱n th泳căđ逢ợc vai trò c栄aăconăng逢ờiăđ嘘i v噂i doanh nghi羽p,ăBanăLưnhăđ衣oăCôngătyăluônăquanătơmăđ院năđời s嘘ng c栄a 
ng逢ờiălaoăđ瓜ng,ăđ違m b違o nh英ng quy隠n và lợi ích c栄aăng逢ờiălaoăđ瓜ngătheoăđúngăđ逢ờng l嘘i c栄aăĐ違ng chính sách pháp lu壱t 
c栄aăNhƠăn逢噂c nhằm t衣o môiătr逢ờng làm vi羽c thu壱n lợi nh医tăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ng yên tâm công tác. 
c.ăTráchănhi羽m c栄aădoanhănghi羽păđ嘘i v噂i c瓜ngăđ欝ngăđ鵜aăph逢挨ng 
  T壱păđoƠnăr医t coi trọng và quan tâm xây d詠ng m嘘i quan h羽 m壱t thi院t 
v噂i các c瓜ngăđ欝ng ch栄 ch嘘t bằng các hình th泳cănh逢ă栄ng h瓜 xây d詠ng 
các công trình phúc lợi,ăđ隠nă挨năđápănghƿa,ăt衣oăcôngăĕnăvi羽c làm cho 
ng逢ời dân, tích c詠c tham gia các ho衣tăđ瓜ng xã h瓜i, các ho衣tăđ瓜ng từ 
thi羽n và b違o v羽 môiătr逢ờng t衣iăđ鵜aăph逢挨ng. 
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   Bên c衣nh các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh, Trên chặng 
đ逢ờng gầnă25ănĕmăqua,ăT壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam luôn 
th詠c hi羽n trách nhi羽m xã h瓜i c栄a doanh nghi羽p m瓜t cách 
m瓜t cách chân thành và xu医t phát từ tâm v噂iăph逢挨ngăchơmă
“Phát tri吋n doanh nghi羽p vì s詠 phát tri吋n c栄a c瓜ngăđ欝ng”.ă
Đi隠uăđóăth吋 hi羽n qua s詠 đóngăgópăngƠyăcƠngăl噂n cho ngân 
sáchănhƠăn逢噂căhƠngănĕm,ăgi違i quy院t vi羽c làm 鰻năđ鵜nh cho 
hàng v衣nălaoăđ瓜ng, th詠c hi羽n t嘘t công tác an sinh xã h瓜i và 
hàng lo衣tăcácăch逢挨ngătrìnhătừ thi羽n, chung tay vì c瓜ngăđ欝ng 
cóăỦănghƿa.ăCùngăđi吋m l衣i m瓜t s嘘 ho衣tăđ瓜ng xã h瓜i tiêu bi吋u 
c栄a T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam: 
   Ngay sau lời kêu gọi c栄a Th栄 t逢噂ng Nguy宇năXuơnăPhúcă
t衣i l宇 phátă đ瓜ng toàn dân 栄ng h瓜 phòng, ch嘘ng d鵜ch 
COVID-19. T壱pă ĐoƠnă Dabacoă Vi羽t Nam trao tặng H羽 
th嘘ngămáyăxét nghi羽m chẩnăđoánăCOVID-19 và 1000 b瓜 
kit test phát hi羽n Covid-19, cho trung tâm ki吋m soát b羽nh 
t壱t t雨nh Bắc Ninh. 
   T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam trao tặng 4 tỷ đ欝ngăđ吋 xây 
d詠ngă tr逢ờng mầm non xã N壱m Ban huy羽n Mèo V衣c và 
tr逢ờng ti吋u học Hà L衣ng, huy羽n Chiêm Hoá, trao tặng 
30.000 gà gi嘘ng cho 3 huy羽n: Mèo V衣c, Hoàng Su Phì, Bắc 
Quang t雨nh Hà Giang. 

   T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam tài trợ phòng áp l詠c âm cho 
b羽nh vi羽n Quân y 110 Bắc Ninh. 
    T壱p th吋 CBCNV T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam trao tặng 
200 b瓜 sách giáo khoa l噂p 1 và 1000 chi院c áo 医m cho các 
em học sinh huy羽n Mèo V衣c t雨nh Hà Giang. 
    T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam h厩 trợ t雨nh Hà Nam 50.000 
gà gi嘘ngăJăDabacoăđ吋 chuy吋năđ鰻iămôăhìnhăchĕnănuôiăsauă
d鵜ch t違 lợn Châu Phi, 栄ng h瓜 đ欝ng bào các t雨nh mi隠n Trung 
b鵜 thi羽t h衣i doăbưoălũ,ăs嘘 ti隠n 300 tri羽uăđ欝ng. 30.000 qu違 
tr泳ngăgƠăĕnă li隠n Devi, 200kg xúc xích ti羽tă trùng,ăđ欝 h瓜p 
cùng các nhu y院u phẩmăđ逢ợc ch院 bi院n sẵn r医t ti羽n lợi. 曳ng 
h瓜 30 T医n G衣o và 30.000 qu違 tr泳ng gà Omega cho nh英ng 
ng逢挨iăcóăhoƠnăc違nhăkhóăkhĕnătrongăthờiăđi吋m d鵜ch Covid 
đangăcóădi宇n bi院n ph泳c t衣p. 
   Công tác an sinh xã h瓜i là m瓜t trong nh英ng n瓜i dung quan 
trọng trong chi院năl逢ợc phát tri吋n c栄a T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t 
Nam,ăđơyăcũngălƠăm瓜t yêu cầu b泳c thi院t c栄a quá trình phát 
tri吋n nhanh và b隠n v英ng c栄a toàn xã h瓜i. V噂i quy院t tâm cao 
Đ違ng 栄y, H瓜iăđ欝ng thành viên, Ban T鰻ngăgiámăđ嘘c T壱p 
đoƠnăcùngătoƠnăth吋 CBNV Dabaco s胤 ti院p t映c phát huy và 
th詠c hi羽n t嘘tăh挨năn英aăcácăch逢挨ngătrìnhăanăsinhăxưăh瓜i vì 
m瓜t Vi羽tăNamăt逢挨iăđẹp  và giàu m衣nh. 
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DABACOătặngămáyăxétănghi羽m covid 19 DABACOăh厩 trợ 2 tỷ xơyătr逢ờng t衣i Hà Giang 

DABACOă栄ng h瓜 đ欝ng bào bão l映t DABACOătài trợ 2 tỷ xơyătr逢ờng t衣i Tuyên Quang 
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IV.ăĐÁNHăGIÁăC曳AăHĐQTăV陰 HO萎TăĐ浦NG C曳A CÔNG TY 

1.ăĐánhăgiáăc栄a H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 v隠 ho衣tăđ瓜ng c栄aăCôngăty: 

Nĕmă2020, gi英a tâm bão d鵜ch b羽nh c違 trênăng逢ời và v壱t nuôi (Covid 19 và d鵜ch t違i lợnăchơuăphi),ăDabacoăv逢挨nălênănh逢ă
m瓜tăđi吋măsáng,ăđánhăd医u m瓜t m嘘c son m噂i ở tu鰻iătr逢ởngăthƠnhă25ănĕmăv噂i nh英ng con s嘘 医năt逢ợng nh医t từ tr逢噂căđ院n nay khi 

sở h英u h羽 th嘘ngătrênă60ăđ挨năv鵜 thành viên, v噂i t鰻ng tài s違năđ衣t trên 10.500 tỷ đ欝ng,ădoanhăthuăđ衣t 16.727 tỷ đ欝ng, lợi nhu壱n 

sau thu院 bằng 1,4 lần v嘘năđi隠u l羽 và g医p 6 lần so v噂iănĕmă2015. 

T壱păđoƠnăth詠c hi羽năđầyăđ栄 các ch院 đ瓜,ăchínhăsáchăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ngănh逢ăch院 đ瓜 嘘măđau,ăthaiăs違n, sinh nh壱t,ăđámăhi院u, 

hỷ; th詠c hi羽n t嘘t ch院 đ瓜 b違o hi吋m xã h瓜i, b違o hi吋m y t院, b違o hi吋m thân th吋 choăng逢ờiălaoăđ瓜ngătheoăquiăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t;ăđ違m 

b違o thu nh壱p bình quân c栄aăng逢ờiălaoăđ瓜ngăđ衣t m泳c khá t嘘t so v噂i các doanh nghi羽p trong ngành; Các lợi ích c栄a c鰻 đôngăcũngă
đ逢ợcăđ違m b違o. 

2.ăăĐánhăgiáăc栄a H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 liênăquanăđ院n trách nhi羽m môi 

tr逢運ng và xã h瓜i c栄aăcôngăty: 

Nh壱n th泳c b違o v羽 môiătr逢ờng là m瓜t nhi羽m v映 quan trọng trong quá 

trình ho衣tăđ瓜ng c栄a doanh nghi羽p, t医t c違 các nhà máy s違n xu医t,ăđ挨năv鵜 chĕnă
nuôi c栄aăcôngătyăđ隠uăđ逢ợcăđầuăt逢ăh羽 th嘘ng xử lỦămôiătr逢ờng hi羽năđ衣i, tuân 

th栄 đúngăcácătiêuăchuẩn v隠 môiătr逢ờngătheoăquiăđ鵜nh hi羽n hành. Công ty luôn 

đ違m b違o vi羽c phát tri吋n kinh doanh gắn li隠n v噂i vi羽căđ違m b違o các yêu cầu v隠 

b違o v羽 môiătr逢ờng.ăCôngătyăđưăth詠c hi羽năđúngăcácăch栄 tr逢挨ng,ăchínhăsáchă
pháp lu壱t c栄aăNhƠăn逢噂c, tích c詠c b違o v羽 môiătr逢ờng, th詠c hi羽n t嘘t các trách 

nhi羽m xã h瓜iăđ嘘i v噂i c瓜ngăđ欝ngăđ鵜aăph逢挨ng. 
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3.ăĐánhăgiáăc栄a H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 v隠 ho衣tăđ瓜ng c栄a Ban T鰻ngăGiámăđ嘘căcôngăty 

3.1.ăHo衣tăđ瓜ng c栄a Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c  

- Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c có 7 thành viên g欝m: T鰻ngăGiámăđ嘘c và 06 Phó T鰻ngăGiámăđ嘘căđ逢ợc phân công ph映 tráchăcácălƿnhă
v詠c ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty: Tài chính, Kỹ thu壱t, V壱tăt逢ă– XNK,ăTh鵜 tr逢ờng, Công ngh羽, S違n xu医t gi嘘ng,ăĐầuăt逢 xây d詠ng. 

- Trongănĕmăqua,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘căđưăcóănh英ng chính sách, bi羽n pháp sát v噂i tình hình th詠c t院, ch雨 đ衣o,ăđi隠u hành 

xuyên su嘘tăcácăphòngăban,ăcácăcôngătyăvƠăđ挨năv鵜 tr詠c thu瓜c th詠c hi羽n các ch雨 tiêu, k院 ho衣ch s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă2019ădoă
Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăvƠăH瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đ隠 ra. 

3.2.ăHo衣tăđ瓜ng giám sát c栄aăHĐQTăđ嘘i v噂i Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c: 

HĐQTăcôngătyăđ鵜nhăh逢噂ng ch雨 đ衣o,ătheoădõiăvƠăgiámăsátăđ嘘i v噂i 

vi羽c qu違nă lỦ,ăđi隠u hành mọi ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a Ban 

T鰻ngăGiámăđ嘘c Công ty thông qua: 

- HĐQTăđưăth詠c hi羽n t嘘tăvaiătròăđ鵜nhăh逢噂ng, qu違n lý và giám sát 

toàn di羽n các mặt ho衣tăđ瓜ngăSXKD,ăho衣tăđ瓜ngăđầuăt逢ăc栄a Công ty, k鵜p 

thờiăđ逢aăraăcácăbi羽n pháp hi羽u qu違, ch雨 đ衣o th詠c hi羽n quy院t li羽t các gi違i 

pháp có trọng tâm, trọngăđi吋m, tuân th栄 đúng pháp lu壱t,ăđ違m b違o th詠c 

hi羽n t嘘t các k院 ho衣ch, nhi羽m v映 theoăđúngăNgh鵜 quy院tăĐHĐCĐăthôngă
qua,ăđ欝ng thờiăđ違m b違o tính minh b衣ch và t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n lợiăđ吋 c鰻 

đôngăvƠănhƠăđầuăt逢ăcũngănh逢ăc挨ăquanăqu違nălỦăNhƠăn逢噂c có th吋 th詠c hi羽n 

t嘘t ch泳cănĕngăgiámăsát, thanh tra, ki吋m soát c栄a mình. 
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- Thôngăbáoăđầyăđ栄 và k鵜p thời các Ngh鵜 quy院t, Quy院tăđ鵜nh c栄aăHĐQTăđ院năcácăthƠnhăviênăHĐQT,ăBanăki吋m soát, Ban 

T鰻ngăGiámăđ嘘c và ch雨 đ衣o, giám sát Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c th詠c hi羽năđúngăcácăn瓜iădungăđưăđ逢ợcăthôngăquaătheoăquyăđ鵜nh. 

- Ch栄 t鵜chăHĐQTăthayămặtăHĐQTăduyătrìăch院 đ瓜 họp giao ban s違n xu医tăđ鵜nh kỳ 1 tháng 1 lần v噂i Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c, 

Giámăđ嘘c các Ban chuyên môn nghi羽p v映 Côngăty,ăGiámăđ嘘căcácăCôngătyăTNHHăMTVăvƠăđ挨năv鵜 tr詠c thu瓜căđ吋 nghe báo cáo 

tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄aăcácăđ挨năv鵜,ăđ欝ng thời có ý ki院n ch雨 đ衣o tr詠c ti院p t衣i cu瓜c họp,ăđ違m b違o các quy院t 

đ鵜nh ch雨 đ衣o c栄aăHĐQTăđ逢ợc k鵜p thờiăvƠăbámăsátătìnhăhìnhăSXKDăth詠c t院 c栄a Công ty. 

3.3.ăĐánhăgiáăc栄aăHĐQTăv隠 ho衣tăđ瓜ng c栄aăBanăGiámăđ嘘căCôngăty: 

- BanăTGĐăđư th詠căthiăđúngăquy隠n h衣năvƠănghƿaăv映 v噂i tinh thần trách nhi羽m cao, vì lợi ích hợp pháp c栄a Công ty và c鰻 

đông.ăBanăTGĐăđưăbámăsátăcácăm映cătiêu,ăđ鵜nhăh逢噂ngăĐHĐCĐăquy院t ngh鵜 đ吋 tri吋n khai các nhi羽m v映 c映 th吋 trong vi羽c th詠c 

hi羽n qu違nălỦ,ăđi隠u hành công ty và các nhi羽m v映 theoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱tăvƠăđi隠u l羽 c栄a Công ty. 

- Trongănĕmăqua,ăBanăTGĐăđưăkhôngăngừngăđ鰻i m噂i công tác qu違nălỦ,ăđi隠u hành ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a công 

ty, xây d詠ngăc挨ăch院 chính sách phù hợp v噂i tình hình th詠c t院 c栄a công ty, nâng cao ch医tăl逢ợngăđ瓜iăngũăcánăb瓜 qu違n lý. 

4.ăK院 ho衣ch,ăđ鵜nhăh逢噂ng c栄a H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 

- Th詠c hi羽n thành công K院 ho衣chă5ănĕmă2020-2025ăđ衣t m嘘c doanh thu trên 1 tỷ đôălaăMỹ t逢挨ngăđ逢挨ngă
25-30.000 tỷ đ欝ng, ti院p t映c mở r瓜ng danh m映căđầuăt逢ăcácăd詠 án thu瓜c lƿnhăv詠c c嘘t lõi g欝m các Nhà máy th泳c 

ĕnă chĕnănuôi,ă cácăkhuă chĕnănuôiă côngăngh羽 cao t衣i các t雨nh Hòa Bình, Qu違ng Ninh, Thanh Hóa, Bình 

Ph逢噂c… và các d詠 án ch院 bi院n sâu các mặt hàng nông s違n, th詠c phẩm. Tĕngăc逢ờngăcôngătácăđƠoăt衣o, hu医n 

luy羽năchoăđ瓜iăngũăcán b瓜 và công nhân kỹ thu壱t. M映cătiêuăđ逢aăDABACOătrở thành 1 doanh nghi羽p công 

ngh羽 cao, phù hợp v噂i thờiăđ衣i công nghi羽p 4.0, v噂iăđ瓜iăngũăcánăb瓜 công nhân viên lành ngh隠. 
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- Phát tri吋n thành m瓜t t壱păđoƠnăkinhăt院 v英ng m衣nhătrongălƿnhăv詠c nông nghi羽p - th詠c phẩm 泳ng d映ng công ngh羽 cao theo 

mô hình 3F (Farm-Feed-Food)ăg欝m: “S違n xu医t gi嘘ng gia súc, gia cầmăvƠăchĕnănuôiăgiaăcôngă(Farmă- Trang tr衣i)ă- S違n xu医t 

th泳căĕnăgiaăsúc,ăgiaăcầm và th栄y s違n (Feed - Th泳căĕn)ă- Gi院t m鰻 và ch院 bi院n th詠c phẩm, s違n xu医t rau an toàn 泳ng d映ng công 

ngh羽 caosong song v噂i phát tri吋n h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽năđ衣i theo mô hình Siêu th鵜 và Cửa hàng th詠c phẩm s衣chăDABACOă(Foodă
- Th詠c phẩm)”;ăđ欝ng thời t壱n d映ngăcácăc挨ăh瓜i từ lƿnhăv詠c kinh doanh b医tăđ瓜ng s違n,ăth逢挨ngăm衣i – d鵜ch v映 đ吋 nâng cao hi羽u qu違 

ho衣tăđ瓜ng SXKD. 

- Tĕngăc逢ờng ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u phát tri吋n, 泳ng d映ng công ngh羽 cao, công ngh羽 sinh học và ti院n b瓜 khoa học kỹ thu壱t 

trong s違n xu医t; lai t衣o gi嘘ng gia súc, gia cầmăcóănĕngăsu医t, ch医tăl逢ợng cao và s衣ch b羽nh; t衣o ra các s違n phẩm m噂i trongăchĕnă
nuôi có giá tr鵜 giaătĕngăcao. 

- 姶uătiênăđầuăt逢ăxơyăd詠ng và c違i t衣o, nâng c医păcácăc挨ăsở s違n xu医t kinh doanh, mở r瓜ngăquiămô,ănơngăcaoănĕngăsu医t, ch医t 

l逢ợng,ăgiaătĕngăgiáătr鵜 và kh違 nĕngăc衣nh tranh. 

- Phát tri吋n b隠n v英ngăđiăđôiăv噂i b違o v羽 môiătr逢ờng sinh thái và trách nhi羽m v噂i c瓜ngăđ欝ng. 
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V.ăQU謂N TR卯 CÔNG TY 

1.ăH瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 

a)ăThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uăHĐQT 

Stt ThƠnhăviênăHĐQT Ch泳căv映 S嘘ăc鰻ăph亥n Tỷăl羽ă(%) 
01 ÔngăNguy宇năNh逢ăSo Ch栄ăt鵜chăHĐQT 19.142.680 18,27% 

02 ÔngăNguy宇năKhắcăTh違o PhóăCh栄ăt鵜chăHĐQTăkiêmăT鰻ngăgiámăđ嘘că 973.701 0,93% 

03 BƠăNguy宇năTh鵜ăThuăH逢挨ng ThƠnhăviênăHĐQTăkiêmăPhóăTGĐ 1.780.006 1,7% 

04 ÔngăNguy宇năTh院ăT逢ờng ThƠnhăviênăHĐQT 1.111.418 1,06% 

05 ÔngăNguy宇năHoƠngăNguyên Thành viên 119.222 0,11% 

06 ÔngăLêăQu嘘căĐoƠn Thành viên 403.480 0,39% 

07 BƠăNguy宇năThanhăH逢挨ng ThƠnhăviênăđ瓜căl壱p 0 0% 

08 ÔngăBùiăVĕnăHoan ThƠnhăviênăđ瓜căl壱p 0 0% 

09 ÔngăHoƠngăNguyênăHọc ThƠnhăviênăđ瓜căl壱p 0 0% 

b)ăCácăti吋uăbanăthu瓜c H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 

Công ty không thành l壱p các ti吋u ban thu瓜c H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, các thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đ逢ợc phân công ph映 trách 

từngălƿnhăv詠c c映 th吋. 
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c)ăHo衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQT: 

HĐQTăđưăth詠c hi羽n t嘘tăvaiătròăđ鵜nhăh逢噂ng, qu違n lý và giám sát toàn di羽n các mặt ho衣tăđ瓜ngăSXKD,ăho衣tăđ瓜ngăđầuăt逢ăc栄a 

Công ty, k鵜p thờiăđ逢aăraăcácăbi羽n pháp hi羽u qu違, ch雨 đ衣o th詠c hi羽n quy院t li羽t các gi違i pháp có trọng tâm, trọngăđi吋m, tuân th栄 

đúngăphápălu壱t,ăđ違m b違o th詠c hi羽n t嘘t các k院 ho衣ch, nhi羽m v映 theoăđúngăNgh鵜 quy院tăĐHĐCĐăthôngăqua,ăđ欝ng thờiăđ違m b違o 

tính minh b衣ch và t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n lợiăđ吋 c鰻 đôngăvƠănhƠăđầuăt逢ăcũngănh逢ăc挨ăquanăqu違nălỦăNhƠăn逢噂c có th吋 th詠c hi羽n t嘘t 

ch泳cănĕngăgiámăsát,ăthanhătra, ki吋m soát c栄a mình.  

Stt S嘘ăNgh鵜ă
quy院t NgƠy N瓜iădung 

Tỷăl羽ă
thôngăqua 

1 
S嘘ă

01/2020/NQ-
HĐQT 

06/01/2020 

- S挨ăk院t,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăSXKDănĕmă2019; 
- Thông qua k院 ho衣chăSXKDănĕmă2020ăvƠăk院 ho衣chă5ănĕm; 
- V隠 vi羽căxétăth逢ởngăABCănĕmă2019ăvƠăth逢ởng t院t Canh TỦănĕmă2020; 
- Thông qua vi羽c vay v嘘n t衣i các ngân hàng, t鰻 ch泳c tín d映ng, công ty 
choăthuêătƠiăchínhăđ吋 ph映c v映 SXKDănĕmă2020ăvƠăđầuăt逢ăxơyăd詠ng; 
- Thông qua giao d鵜ch gi英a Công ty c鰻 phần T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t 
Nam v噂i các bên có liên quan; 
- Thôngăquaăph逢挨ngăánăphátăhƠnhătráiăphi院u riêng lẻ, không chuy吋n 
đ鰻i, có tài s違năđ違m b違o; 
- Thôngăquaăph逢挨ngăánăvayăv嘘n t衣i Ngân hàng   

100% 

2 
S嘘ă

02/2020/NQ-
HĐQT 

12/03/2020 

- ThôngăquaăBáoăcáoătƠiăchínhănĕmă2019ăđưăđ逢ợc ki吋m toán; 
- Th詠c hi羽năph逢挨ngăánăphátăhƠnhăc鰻 phi院uăđ吋 chi tr違 b鰻 sung c鰻 t泳c 
nĕmă2018 và chi tr違 c鰻 t泳cănĕmă2019; 
- ThôngăquaăthôngăquaăngƠyăđĕngăkỦăcu嘘iăcùngăđ吋 th詠c hi羽n quy隠n 
tham d詠 cu瓜c họpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăth逢ờngăniênănĕmă2020; 
- Thông qua m瓜t s嘘 d詠 ánăđầu t逢 

100% 
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3 
S嘘ă

03/2020/NQ-
HĐQT 

24/03/2020 
- Thông qua vi羽c h厩 trợ t雨nh BắcăNinhăkinhăphíămuaămáyăxétănghi羽m 
chẩnăđoánăvƠăb瓜 Kităxétănghi羽m Covid-19. 

100% 

4 
S嘘ă

04/2020/NQ-
HĐQT 

13/04/2020 

- S挨ăk院t,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ngăSXKDăQuỦăI/2020ăvƠătri吋n khai 
nhi羽m v映 Quý II/2020; 
- Thông qua m瓜t s嘘 d詠 ánăđầuăt逢ăm噂iătrongălƿnhăv詠căchĕnănuôiăchoă
giaiăđo衣n 2020-2025; 
- Thông qua vi羽c t鰻 ch泳căĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăth逢ờngăniênănĕmă2020; 
- Thôngăquaăvi羽căvayăv嘘năNgơnăhƠngăđ吋ăph映căv映ăchoăho衣tăđ瓜ngăs違nă
xu医tăkinhădoanh; 
- M瓜tăs嘘ăn瓜iădungăkhác. 

100% 

5 
S嘘ă

05/2020/NQ-
HĐQT 

25/04/2020 
- Thông qua danh sách 泳ng cử viên bầu thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 
và Ki吋m soát viên nhi羽m kỳ 2020-2025. 

100% 

6 
S嘘ă

06/2020/NQ-
HĐQT 

26/04/2020 
- Thông qua vi羽c bầu các ch泳c danh thu瓜c H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 nhi羽m 
kỳ 2020-2025 và phân công nhi羽m v映 choăcácăthƠnhăviênăHĐQT; 
- Thôngăquaăph逢挨ngăánăvayăv嘘n Ngân hàng. 

100% 

7 
S嘘ă

07/2020/NQ-
HĐQT 

01/7/2020 

- Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ngăSXKDăQuỦă2/2020ăvƠăph逢挨ngăh逢噂ng 
ho衣tăđ瓜ng c栄a Quý 3/2020; 
- Thông qua vi羽c l詠a chọnăđ挨năv鵜 ki吋mătoánăđ瓜c l壱păchoănĕmătƠiăchínhă
2020; 
- Tri吋n khai bán hàng D詠 ánăđầuăt逢ăxơyăd詠ngătòaănhƠăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch 
v映,ăvĕnăphòngăvƠăchungăc逢ăđ吋 bán; 
- Thông qua vi羽c vay v嘘n, b違oălưnh,ăphátăhƠnhăth逢ătínăd映ng… và b違o 
đ違m c医p tín d映ng t衣iăNgơnăhƠngăTMCPăcôngăth逢挨ngăVi羽t Nam; 

100% 
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- Thông qua vi羽c phê duy羽tăđi隠u ch雨nh mở r瓜ng d詠 ánăđầuăt逢ăxơyăd詠ng 
Khuăchĕnănuôiăgi嘘ng t壱p trung Dabaco t衣i xã T隠 L宇, huy羽n Tam Nông, 
t雨nh Phú Thọ. 

 

8 
S嘘ă

08/2020/NQ-
HĐQT 

01/9/2020 

- Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ngăSXKDă2ăthángăQuỦă3/2020ăvƠăph逢挨ngă
h逢噂ng ho衣tăđ瓜ng tháng 9 và Quý 4/2020; 
- Thông qua t衣m 泳ng c鰻 t泳cănĕmă2020ăbằng ti隠n mặt; 
- Thành l壱păCôngătyăTNHHăMTVăđ吋 qu違n lý, khai thác d詠 ánăđầuăt逢ă
Khuăchĕnănuôiălợn gi嘘ngăvƠăth逢挨ngăphẩm 泳ng d映ng CNC Dabaco Hòa 
Bình t衣i huy羽n Kim Bôi, t雨nh Hòa Bình; 
- Thông qua h衣n m泳c tín d映ng ngắn h衣n t衣iăNgơnăhƠngăđ吋 ph映c v映 
ho衣tăđ瓜ngăSXKDăc栄a công ty; 
- M瓜t s嘘 n瓜i dung khác. 

100% 

9 
S嘘ă

09/2020/NQ-
HĐQT 

31/12/2020 

- S挨ăk院t,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăSXKDănĕmă2020; 
- Thông qua k院 ho衣chăSXKDănĕmă2021; 
- Thông qua vi羽c vay v嘘n t衣i các ngân hàng, t鰻 ch泳c tín d映ng, công ty 
choăthuêătƠiăchínhăđ吋 ph映c v映 SXKDănĕmă2021ăvƠăđầuăt逢ăxơyăd詠ng; 
- Thông qua giao d鵜ch gi英a Công ty CP T壱păđoƠnăDabacoăVi羽t Nam 
v噂i các bên có liên quan; 
- Thông qua vi羽c thành l壱p Công ty TNHH MTV. 

100% 
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Stt ThƠnhăviênăHĐQT 
S嘘ăbu鰻iăh丑păHĐQTă

thamăd詠 
Tỷăl羽 

thamăd詠ăh丑p 
LỦădoăkhôngăthamăd詠ăh丑p 

01 ÔngăNguy宇năNh逢ăSo 9/9 100%  

02 ÔngăNguy宇năKhắcăTh違o 9/9 100%  

03 BƠăNguy宇năTh鵜ăThuăH逢挨ng 9/9 100%  

04 ÔngăNguy宇năTh院ăT逢ờng 9/9 100%  

05 ÔngăNguy宇năHoƠngăNguyên 9/9 100%  

06 ÔngăLêăQu嘘căĐoƠn 9/9 100%  

07 BƠăNguy宇năThanhăH逢挨ng 8/9 89% Vi羽căgiaăđình 

08 ÔngăBùiăVĕnăHoan 4/9 44% Nhi羽măkỳăm噂iătừăngƠyă26/4/2020 

09 ÔngăHoƠngăNguyênăHọc 4/9 44% Nhi羽măkỳăm噂iătừăngƠyă26/4/2020 

- HĐQTăđưăth詠c hi羽n t嘘tăvaiătròăđ鵜nhăh逢噂ng, qu違n lý và giám sát toàn di羽n các mặt ho衣tăđ瓜ngăSXKD,ăho衣tăđ瓜ngăđầuăt逢ă
c栄a Công ty, k鵜p thờiăđ逢aăraăcácăbi羽n pháp hi羽u qu違, ch雨 đ衣o th詠c hi羽n quy院t li羽t các gi違i pháp có trọng tâm, trọngăđi吋m, tuân 

th栄 đúngăpháp lu壱t,ăđ違m b違o th詠c hi羽n t嘘t các k院 ho衣ch, nhi羽m v映 theoăđúngăNgh鵜 quy院tăĐHĐCĐăthôngăqua,ăđ欝ng thờiăđ違m 

b違o tính minh b衣ch và t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n lợiăđ吋 c鰻 đôngăvƠănhƠăđầuăt逢ăcũngănh逢ăc挨ăquanăqu違nălỦăNhƠăn逢噂c có th吋 th詠c hi羽n 

t嘘t ch泳cănĕngăgiámăsát,ăthanh tra, ki吋m soát c栄a mình. 

- Thôngăbáoăđầyăđ栄 và k鵜p thời các Ngh鵜 quy院t, Quy院tăđ鵜nh c栄aăHĐQTăđ院năcácăthƠnhăviênăHĐQT,ăBanăki吋m soát, Ban 

T鰻ngăGiámăđ嘘c và ch雨 đ衣o, giám sát Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c th詠c hi羽năđúngăcácăn瓜iădungăđưăđ逢ợcăthôngăquaătheoăquyăđ鵜nh. 
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- Ch栄 t鵜chăHĐQTăthayămặtăHĐQTăduyătrìăch院 đ瓜 họpăgiaoăbanăđ鵜nh kỳ 1 tháng 1 lần v噂i Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c,ăGiámăđ嘘c 

các Ban chuyên môn nghi羽p v映 Côngăty,ăGiámăđ嘘c các Công ty TNHH m瓜tăthƠnhăviênăvƠăđ挨năv鵜 tr詠c thu瓜căđ吋 nghe báo cáo 

tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄aăcácăđ挨năv鵜,ăđ欝ng thời có ý ki院n ch雨 đ衣o tr詠c ti院p t衣i cu瓜c họp,ăđ違m b違o các quy院t 

đ鵜nh ch雨 đ衣o c栄aăHĐQTăđ逢ợc k鵜p thờiăvƠăbámăsátătìnhăhìnhăSXKDăth詠c t院 c栄a Công ty. 

d)ăHo衣tăđ瓜ng c栄a thành viên H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜 đ瓜c l壱p,ăkhôngăđi隠uăhƠnh:ă 

 CácăthƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p,ăkhôngăđi隠uăhƠnhăđưăth詠c hi羽n t嘘t vai trò, nhi羽m v映 c栄aămình,ăthamăgiaăđầyăđ栄 các phiên 

họp và các ho衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQT,ăphátăhuyăvaiătròăph違n bi羽năđ嘘i v噂iăcácăthƠnhăviênăHĐQTăkhácăvƠăBanăđi隠u hành.  

2.ăHo衣tăđ瓜ng giám sát c栄a Ban ki吋măsoát: 
a.ăThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uăBanăki吋măsoát 

Stt ThƠnhăviênăBKS Ch泳căv映 S嘘ăc鰻ăph亥năs荏ăh英u Tỷăl羽ă(%) 
1 ÔngăH欝ăSỹăQuỦ Tr逢ởngăBKS 0 0% 

2 ÔngăNguy宇năThanhăHƠ KSV 0 0% 

3 BƠăNguy宇năTh鵜ăBích KSV 1.200 0,001% 

b.ăHo衣tăđ瓜ng c栄a Ban ki吋măsoát 

Stt S嘘 biên b違n NgƠyăh丑p N瓜iădungăh丑p 

1 S嘘 01/2020/ 
BB-BKS 

10/01/2020 - Đánhăgiáăho衣tăđ瓜ng c栄a ban ki吋m soát 
- Ngheăđánhăgiáăkháiăquátăv隠 tình hình s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă2019 
- Thông báo k院 ho衣chănĕmă2020ăvƠăk院 ho衣chă5ănĕmă2020-2025 
- Thông báo 1 s嘘 ch栄 tr逢挨ng,ăbi羽n pháp ch雨 đ衣o c栄aăHĐQT,ăbanăt鰻ngăgiámăđ嘘c 
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2 S嘘 02/2020/ 
BB-BKS 

30/3/2020 - Ban ki吋m soát thông qua d詠 th違oăbáoăcáoăđánhăgiáăki吋măsoátănĕmă2019ădoăđ欝ng chí 
LƿnhătrìnhăbƠyăđ吋 các thành viên tham gia góp ý và ch雨nh sửa. 
- Thông qua báo cáo phân tích tài chínhănĕmă2019ătrênăc挨ăsở BCTCăđưăđ逢ợc ki吋m toán 
bởi công ty ki吋m toán Ernst & Young Vi羽t Nam. 
- L医y ý ki院n v隠 vi羽c 栄y quy隠năchoăHĐQTăl詠a chọnăđ挨năv鵜 ki吋mătoánănĕmă2020. 

3 S嘘 03/2020/ 
BB-BKS 

26/4/2020 - Các thành viên BKS nhi羽m kỳ 2020-2025 ti院n hành họp và bi吋u quy院t bằng hình th泳c 
b臼 phi院u bàu ch泳cădanhăTr逢ởng ban ki吋m soát. 
- K院t qu違: Ông Hò Sỹ QuỦăđưăđ逢ợc bầu gi英 ch泳căTr逢ởng BKS nhi羽m kỳ 2020-2025 v噂i 
tỷ l羽 đ衣t 100%  

4 S嘘 04/2020/ 
BB-BKS 

21/7/2020 - Giám sát chặt ch胤 vi羽c th詠c hi羽n nh英ng n瓜iădungăđ逢ợc thông qua t衣i Ngh鵜 quy院tăĐ衣i 
h瓜iăđ欝ng C鰻 đôngăth逢ờngăniênănĕmă2020. 

   - Giámăsátăđ違m b違o vi羽c th詠c hi羽n các Ngh鵜 quy院t H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 c栄aăBanăĐi隠u hành 
Công ty.  
- Tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣chătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t và quy ch院 ho衣tăđ瓜ng c栄a 
Ban Ki吋m soát.  
- Ch栄 đ瓜ng ph嘘i hợp v噂i H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜, Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c và các Phòng Ban 
chuyên môn trong công vi羽c.  
- Tham d詠 đầyăđ栄 các cu瓜c họpăvƠăđóngăgópăỦăki院n trong vi羽c giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄a 
công ty trong các cu瓜c họp.  
- Thẩmăđ鵜nh,ăsoátăxétăBáoăcáoătƠiăchínhăquỦăII/2020. 

5 S嘘 05/2020/ 
BB-BKS 

26/10/2020 - Đánhăgiáăho衣tăđ瓜ng c栄a ban ki吋m soát  
- Đánh giá k院t qu違 ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhă9ăthángăđầuănĕmănĕm 2020 
- Thông báo 1 s嘘 ch栄 tr逢挨ng,ăk院 ho衣ch tri吋n khai c栄aăHĐQTăQuỦăIVănĕm 2020 
 

 

 



118 
Báoăcáoăth逢ờng niên 2020 

 

c.ăHo衣tăđ瓜ng giám sát c栄a Ban ki吋măsoát 

Đ嘘i v噂i H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜:  

- HĐQTăđưăt鰻 ch泳c họpătheoăquyăđ鵜nh c栄aăĐi隠u l羽, Quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQT,ăQuyăch院 qu違n tr鵜 Công ty 

đ吋 tri吋năkhaiăcôngătácăgiámăsátăvƠăđ鵜nhăh逢噂ng ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a Công ty. T衣i các phiên họp,ăHĐQTăyêuăcầu 

Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c báo cáo v隠 tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄aăCôngăty;ăXemăxét,ăđánhăgiáăvi羽c th詠c hi羽n các 

ch雨 tiêu k院 ho衣chăđưăđ隠 raăvƠăđ逢aăraăcácăgi違i pháp th詠c hi羽n nhi羽m v映 c映 th吋 đ嘘i v噂i từngăđ挨năv鵜, nhằm tháo gỡ khóăkhĕnătrongă
ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh. 

- Các phiên họpăHĐQTăvƠăcácăcu瓜c họp giao ban Công ty hàng tháng do Ch栄 t鵜chăHĐQTăch栄 trì, Ban ki吋m soátăđ隠uăđ逢ợc 

mời tham d詠, k鵜p thời nắm bắt tình hình ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty, tích c詠căthamăgiaăđóngăgópăỦăki院n,ăth逢ờng xuyên có nh英ng 

ki院n ngh鵜 k鵜p thời nhằm hoàn thi羽n chính sách, quy trình, quy ch院 nơngăcaoănĕngăl詠c qu違n tr鵜 đi隠uăhƠnhăvƠăngĕnăngừa r栄i ro 

trong ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty. 

- Ngh鵜 quy院tăHĐQTăđ逢aăraăđ隠u tuân th栄 đúngăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t và bám sát th詠c t院 ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 

c栄aăCôngăty,ăđ違m b違o tính dân ch栄 và th嘘ng nh医t cao. Vi羽c tri吋n khai các Ngh鵜 quy院t c栄aăHĐQTăđ逢ợc th詠c hi羽n nghiêm túc 

và hi羽u qu違. Công b嘘 thông tin các n瓜i dung c栄a Ngh鵜 quy院tătheoăđúngăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Đ嘘i v噂i Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c:  

- Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c qu違nălỦăvƠăđi隠u hành ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhătheoăđúngăcácăm映cătiêuăđưăđ逢ợcăĐ衣i h瓜iăđ欝ng 

c鰻 đôngăvƠăHĐQT phê duy羽t. Các thành viên Ban T鰻ngăGiámăđ嘘căđ逢ợc phân công ph映 tráchăcácăđ挨năv鵜 theo từngălƿnhăv詠c c映 

th吋, có trách nhi羽m ch雨 đ衣o và ki吋m tra toàn b瓜 ho衣tăđ瓜ngăSXKDăc栄aăđ挨năv鵜, từ đóăch雨 raăđ逢ợc nh英ng t欝n t衣i trong quá trình 

ho衣tăđ瓜ngăSXKDăvƠăđ逢aăraăgi違i pháp h厩 trợ cácăđ挨năv鵜 khắc ph映c hi羽u qu違. 
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- Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c làm vi羽c v噂i tinh thần trách nhi羽m cao vì lợi ích c栄a Công ty và c鰻 đông;ăkhôngăngừngăđ鰻i m噂i 

công tác qu違nălỦ,ăđi隠u hành, xây d詠ngăc挨ăch院 chính sách phù hợp v噂i tình hình s違n xu医t kinh doanh th詠c t院 c栄a Công ty, quan 

tơmănơngăcaoăđời s嘘ng v壱t ch医t và tinh thầnăchoăng逢ờiălaoăđ瓜ng.ăThángă4/2020,ăCôngătyăđưăb鰻 nhi羽m 01 Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c 

ph映 trách th鵜 tr逢ờng. 

- Đánhăgiáăchung,ănĕmă2020ătìnhăhìnhăkinhăt院 xã h瓜i gặp nhi隠uăkhóăkhĕnădoă違nhăh逢ởng từ d鵜ch viêm ph鰻i c医p Covid – 

19,ăđặc bi羽t d鵜ch t違 lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhi隠u t雨nh, thành c違 n逢噂căvƠăcóănguyăc挨ălơyălanătrênădi羽n r瓜ng, 違nhăh逢ởng 

không nh臼 t噂i ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a Công ty. Tuy nhiên, Banălưnhăđ衣o công ty nắm bắt t嘘t cácăc挨ăh瓜i và khắc 

ph映căkhóăkhĕn,ătháchăth泳c bằng s詠 ch雨 đ衣o linh ho衣t, hi羽u qu違 và s詠 đoƠnăk院t, n厩 l詠c c栄a T壱p th吋 Banălưnhăđ衣o và toàn th吋 

CBCNV trong T壱păđoƠn. K院t qu違 ho衣tăđ瓜ngăSXKDănĕmă2020,ăT壱păđoƠnăhoƠnăthƠnhăk院 ho衣chăđ隠 ra. 

Đ嘘i v噂i c鰻 đông 

V噂i tinh thần trách nhi羽m xây d詠ng và hợp tác trong quá trình ho衣tăđ瓜ng, th詠c hi羽n nhi羽m v映 do các c鰻 đôngăgiaoăcho,ă
BKS luôn ph嘘i hợp,ătraoăđ鰻iăvƠăđóngăgópăỦăki院n thẳng thắn, trung th詠c v噂iăHĐQT,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c Công ty trong vi羽c 

xây d詠ng các Quy ch院 ho衣tăđ瓜ng, Ngh鵜 quy院t, Quy院tăđ鵜nh. Th詠c hi羽n nghiêm túc vi羽c giám sát tình hình ho衣tăđ瓜ng kinh doanh, 

ho衣tăđ瓜ng tài chính – k院 toán,ăđ違m b違o tính hợp pháp trong các ho衣tăđ瓜ng c栄aăcácăthƠnhăviênăHĐQT,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c, các 

cán b瓜 qu違n lý khác c栄aăcôngătyătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱tăvƠăđi隠u l羽 công ty nhằm b違o v羽 quy隠n lợi hợp pháp c栄a công ty 

và c鰻 đông.ăNgoƠiăra,ăcácăthôngătinăv隠 ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄aăCôngătyăđ隠uăđ逢ợc công b嘘 đầyăđ栄 vƠăđúngăthời h衣n 

theoăquyăđ鵜nh hi羽n hành trên trang web c栄a Công ty. 
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S詠 ph嘘i h嬰păho衣tăđ瓜ng gi英aăBKSăđ嘘i v噂iăho衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQT,ăBanăGiámăđ嘘căđi隠uăhƠnhăvƠăcácăcánăb瓜 qu違n lý 

khác: 

- Hàng quý, Ban ki吋m soát th詠c hi羽n thẩmăđ鵜nhăbáoăcáoătƠiăchính,ăđ違m b違o các báo cáo ph違n ánh trung th詠c tình hình ho衣t 

đ瓜ng kinh doanh và tình hình tài chính c栄a Công ty. 

- Ki吋mătra,ărƠăsoátăcácăvĕnăb違n qu違n lý n瓜i b瓜 đưăbanăhƠnh,ăđ違m b違o phù hợp v噂iăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t m噂i ban hành 

và tình hình phát tri吋n c栄a Công ty. 

- Ki吋m soát vi羽c qu違n lý và sử d映ng v嘘n, nhằm b違o toàn và phát tri吋n v嘘n c栄a Công ty. 

- HĐQTăcungăc医păđầyăđ栄 các Ngh鵜 quy院t, Quy院tăđ鵜nh c栄aăHĐQTăchoăBanăki吋m soát, Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c và t衣oăđi隠u 

ki羽n thu壱n lợi cho Ban ki吋m soát trong vi羽c thu th壱p các thông tin, tài li羽uăliênăquanăđ院n ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a 

Công ty khi có yêu cầu. Ho衣tăđ瓜ng c栄a Ban ki吋măsoátăđ逢ợc tôn trọngăvƠăđ違m b違oătínhăkháchăquan,ăđ瓜c l壱p.  

- Tr逢ởng Ban ki吋măsoátăđ逢ợc mời tham d詠 các cu瓜c họp c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 và các cu瓜c họp giao ban hàng tháng c栄a 

Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c v噂iăcácăđ挨năv鵜 thành viên, nhằm nắm bắt k鵜p thời,ăđầyăđ栄 tình hình ho衣tăđ瓜ngăSXKDătrongăT壱păđoƠn. 
- Ban ki吋măsoátăđưăph嘘i hợp t嘘t v噂iăcácăđoƠnăki吋m tra, t鰻 công tác c栄a Công ty tri吋n khai công tác ki吋m tra, giám sát t衣i 

cácăđ挨năv鵜 thành viên Công ty.  

- Nh英ng ý ki院n c栄a Ban ki吋m soát gửiăđ院năHĐQT,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘căđ隠uăđ逢ợc ph違n h欝iăđầyăđ栄 và k鵜p thời. 

Ho衣tăđ瓜ngăkhácăc栄aăBKS: 
- Ki吋mătra,ăgiámăsátăvi羽cătri吋năkhaiăth詠căhi羽năcácăNgh鵜ăquy院tăc栄aăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngăđ嘘iăv噂iăHĐQTăvƠăBanăT鰻ngăGiámă

đ嘘căCôngăty XemăxétătínhăphùăhợpăcácăQuy院tăđ鵜nhăc栄aăHĐQT,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘cătrongăcôngătácăqu違nălỦ,ăđi隠uăhƠnh;ăki吋mă
traătrìnhăt詠,ăth栄ăt映căbanăhƠnhăcácăvĕnăb違năc栄aăCôngătyăphùăhợpăv噂iăquyăđ鵜nhăc栄aăphápălu壱tăvƠăĐi隠uăl羽ăCôngăty. 

- Xemăxét,ăthẩmăđ鵜nhăBáoăcáoătƠiăchínhăquỦănhằmăđánhăgiáătínhăhợpălỦăc栄aăcác s嘘ăli羽uătƠiăchính. 
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- Giámăsátăvi羽căth詠căthiăphápălu壱tăvƠăth詠căhi羽năcácăquyăch院,ăquyăđ鵜nhămƠăCôngătyăđưăbanăhƠnhăcũngănh逢ăxemăxét,ăki院nă
ngh鵜ăCôngătyăxơyăd詠ng,ăbanăhƠnhăcácăquyăch院ăn瓜iăb瓜. 

M瓜t s嘘 ki院n ngh鵜 c栄a Ban ki吋măsoát: 
- Qua th詠c t院 giám sát ho衣t đ瓜ng c栄aăcôngăty,ăđ吋 duyătrìăđ逢ợc t嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởng theo k院 ho衣chăkinhădoanhă2020ăđưătrìnhă

ĐHĐCĐăth逢ờngăniênănĕmă2020,ăđ欝ng thời ki吋măsoátăđ逢ợc nh英ng r栄i ro có th吋 phát sinh, Ban ki吋m soát có m瓜t s嘘 ki院n ngh鵜 
nh逢ăsau: 

- Đ隠 ngh鵜 HĐQTăvƠăBanăTGĐăti院p t映c ch雨 đ衣o,ătĕngăc逢ờng công tác giám sát bán hàng   

- Ti院p t映c rà soát, c違i ti院n quy trình, quy ch院 qu違nălỦ,ăgiámăsátălƠmăc挨ăsở choăcôngătácăđi隠uăhƠnh,ăđánhăgiáăhi羽u qu違 và 

ki吋m soát r栄i ro. 

- Tĕngăc逢ờng vai trò c栄a ki吋m soát n瓜i b瓜 trong vi羽c qu違n lý tài chính, giám sát s詠 tuân th栄 các quy trình, quy ch院 trong 

công ty. 

- Xơyăd詠ngăđ鵜nh m泳c t欝n kho, quy trình qu違n lý kho theo tiêu chuẩn tiên ti院năđ吋 tĕngăvòngăquayăhƠngăt欝năkhoăđ欝ng thời 

v磯năđ違m b違o vi羽c cung 泳ng hàng cho th鵜 tr逢ờng. 

Ph逢挨ngăh逢噂ngăho衣tăđ瓜ng c栄a Ban ki吋măsoátănĕmă2021: 

- Ban ki吋m soát s胤 ti院p t映c th詠c hi羽n công vi羽c ki吋m tra, giám sát theo ch泳cănĕng,ănhi羽m v映 quyăđ鵜nh t衣i Lu壱t doanh 

nghi羽păvƠăĐi隠u l羽 công ty. 

- GiámăsátăHĐQTăvƠăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c công ty trong vi羽c th詠c hi羽n các Ngh鵜 quy院t c栄aăĐHĐCĐăcông ty. 

- Th詠c hi羽n công tác thẩmăđ鵜nhăcácăbáoăcáoătìnhăhìnhăkinhădoanhăvƠăbáoăcáoăđánhăgiáăcôngătácăqu違n lý c栄aăHĐQTăcôngă
tyăđ吋 trìnhăĐHĐCĐăth逢ờng niên 2021. 

- Ti院p t映c rà soát, ki院n ngh鵜 nh英ng v医năđ隠 b医t c壱p trong các quy trình, quy ch院, ho衣tăđ瓜ng kinh doanh c栄a công ty. Giám 

sát vi羽c tuân th栄 đúngăcácăquyătrìnhăvƠăquyăch院. Giám sát vi羽c tri吋n khai các d詠 ánăđầuăt逢ăm噂i. 
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H瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜,ăBanăđi隠uăhƠnh: 
 

TT H丑ăvƠătên Ch泳căv映 Thuănh壱pă(vnđ) 

1 ÔngăNguy宇năNh逢ăSo Ch栄ăt鵜chă 1.640.000.000 

2 ÔngăNguy宇năKhắcăTh違o PhóăCh栄ăt鵜chăkiêmăT鰻ngăGiámăđ嘘că 1.160.000.000 

3 BƠăNguy宇năTh鵜ăThuăH逢挨ng Phó T鰻ngăGiámăđ嘘căkiêmăthƠnhăviên 920.000.000 

4 ÔngăNguy宇năTh院ăT逢ờng PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘căkiêm thành viên 906.260.000 

5 ÔngăNguy宇năHoƠngăNguyên Thành viên 240.000.000 

6 ÔngăLêăQu嘘căĐoƠn Thành viên 240.000.000 

7 BƠăNguy宇năThanhăH逢挨ng Thành viên 180.000.000 

8 ÔngăHoƠngăNguyênăHọc ThƠnhăviênă(b鰻ănhi羽măngƠyă26ăthángă4ănĕmă2020) 80.000.000 

9 ÔngăBùiăVĕnăHoan ThƠnhăviênă(b鰻ănhi羽măngƠyă26ăthángă4ănĕmă2020) 80.000.000 

10 ÔngăHoƠngăVĕnăChung PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 960.698.000 

11 ÔngăPh衣măVĕnăHọc PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 826.260.000 

12 ÔngăNguy宇năTh院ăChinh PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 746.260.000 

13 ÔngăNguy宇năVĕnăTu院 PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 560.000.000 
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Ban ki吋măsoátă 
TT H丑ăvƠătên Ch泳căv映 Thuănh壱p (vnđ) 
1 H欝 Sỹ Quý Tr逢ởng BKS 207,000,000 

2 Nguy宇n Th鵜 Bích TV BKS 256,250,000 

3 Nguy宇n Thanh Hà TV BKS 102,000,000 

 
b)ăVi羽c th詠c hi羽năcácăquyăđ鵜nh v隠 qu違n tr鵜 côngăty:ă 
   - Công ty th詠c hi羽n nghiêm ch雨nhăcácăquiăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu違n tr鵜 công ty áp d映ngăđ嘘i v噂iăcôngătyăđ衣i chúng và các qui 
đ鵜nh v隠 qu違n tr鵜 côngătyătheoăĐi隠u l羽, Quy ch院 qu違n tr鵜 côngătyăđưăbanăhƠnh.ă- Tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh t衣i Quy ch院 công b嘘 thông 
tin c栄a Sở giao d鵜ch Ch泳ng khoán Tp H欝 ChíăMinhăvƠăThôngăt逢ăs嘘 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 c栄a B瓜 tài chính v隠 
vi羽c công b嘘 thông tin trên th鵜 tr逢ờng ch泳ng khoán.  
   - Đ吋 đ違m b違o tính minh b衣ch và quy隠n lợi v噂i t医t c違 các c鰻 đôngăvƠănhƠăđầuăt逢,ăCôngătyăluôn rà soát và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng 
quy ch院,ăquyăđ鵜nh n瓜i b瓜 giúpăBanălưnhăđ衣o Công ty qu違n lý chuẩn m詠c và hi羽u qu違. 












































































































