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TH姶ăNG碓 CT.HĐQT 

 CÔNG TY C蔚 PH井NăĐ井UăT姶ă&ăPHÁTăTRI韻NăĐAă
QU渦C GIA IDI 

           

 

Kính thưa: Quý C鰻 ĐôngăCôngătyăCPăđ亥uăt逢ă&ăphátătri吋n  

                                                                        ĐaăQu嘘c Gia IDI! 

L運iăđ亥u tiên thay mặt H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜, Ban T鰻ngăgiámăđ嘘c Công ty c鰻 ph亥năĐ亥uăt逢ăvƠăphátă
tri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI, tôi xin g穎i l運i chào, l運i tri ân sâu sắcăđ院n toàn th吋 quý v鵜 đƣătinăt逢ởng và 
đ欝ng hành cùng chúng tôi trong su嘘t chặngăđ逢運ng vừa qua!  

Kínhăth逢aăQuỦăc鰻 đông!ăNĕmă2019ăkinhăt院 Th院 Gi噂i l衣i có nhi隠u b医t 鰻n khi cu瓜c chi院n tranh 
th逢挨ngăm衣i Mỹ - Trung, hai n隠n kinh t院 l噂n nh医t Th院 Gi噂i liên ti院p công kích l磯n nhau. Từ đóălƠmă
cho th鵜 tr逢運ng tiêu th映 cũngănh逢ăvi羽căl逢uăthôngăhƠngăhóaăToàn c亥u không còn theo quỹ đ衣oăcũămƠă
ngay l壱p t泳căthayăđ鰻i. Chính vì th院 Banălƣnhăđ衣oăCôngătyăđƣănhanhăchóngăthayăđ鰻i và s噂m thích 
nghi v噂iămôiă tr逢運ngăkinhădoanhăđ亥y khắc nghi羽t này. Minh ch泳ng cho th医y k院t qu違 kinh doanh 
nĕmă2019ăc栄a Công ty chúng ta khá 医năt逢嬰ng khi doanh s嘘 tĕngătr逢ởng m衣nh và l嬰i nhu壱năđ衣t kỳ 
v丑ng trong hoàn c違nhăkhóăkhĕnănƠy.ăĐóăs胤 lƠăhƠnhătrangăvƠălƠăđ瓜ng l詠căđ吋 t壱p th吋 IDIăchƠoăđónă
nĕmă2020ăv噂i nhi隠u khát v丑ng và ni隠m tin chi院n thắng khi m丑i k院 ho衣chăđ逢嬰c chu育n b鵜 khá là chu 
đáo. 

Tuyănhiênăđ亥uănĕmă2020ăthìăd鵜ch b羽nh Covid-19 phát sinh và nhanh chóng lan r瓜ng ra Toàn 
c亥u, ngay l壱p t泳c kéo theo cu瓜c kh栄ng ho違ng kinh t院 làm tê li羽t h亥u h院t t医t c違 các n隠n kinh t院 trên 
Th院 Gi噂i. B違năthơnătôiăđƣătừng ch泳ng ki院n nhi隠u cu瓜c kh栄ng ho違ng kinh t院,ătƠiăchínhănh逢ngăsoăv噂i 
“cu瓜c kh栄ng ho違ngă kép”ă l亥n này thì m泳că đ瓜 tàn phá th壱t kh栄ng khi院p. Ch雨 trong ba tháng qua 
kh栄ng ho違ngăđƣălƠm cho hàng lo衣t T壱păđoƠnăl噂n, hàng lo衣t doanh nghi羽p l噂nầăph違iăđóngăc穎a, ph違i 
cắt gi違măcôngănhơn.ăCôngă tyăchúngă taăcũngăkhôngăngo衣i l羽 nằmăngoƠiăvòngăxoáyăkhóăkhĕnăc栄a 
cu瓜căĐ衣i kh栄ng ho違ngănƠy.ăNh逢ngăđi隠u quan tr丑ngă逢uătiênăhƠngăđ亥u c栄a chúng ta bây gi運 là ph違i 
鰻năđ鵜nh s違n xu医t kinh doanh, 鰻năđ鵜nh cu瓜c s嘘ng cho g亥nănĕmăngƠnă cánă b瓜 công nhân viên c栄a 
chúngăta.ăĐ吋 lƠmăđ逢嬰căđi隠u này thì chúng ta c亥n ph違i phát huy tinh th亥năđoƠnăk院t, sáng t衣oăh挨nă
n英a, t壱p th吋 IDI ph違i bi院t c違m thông chia sẻ vƠă“yêuăth逢挨ng”ănhau nhi隠uăh挨n.ăM厩i c鰻 đông,ăm厩i 
cán b瓜 công nhân viên c栄aăchúngă taăđ隠uă lƠă thƠnhăviênă trongăĐ衣iăgiaăđìnhă IDI,ă trongă lúcăkinhă t院 
thu壱n l嬰iăthìăchúngătaăđƣăbênănhauăv壱yăthìălúcăkhóăkhĕnănƠyăchúngătaăl衣i càng không th吋 xa nhau, 
chúng ta s胤 v逢嬰t qua t医t c違 dù b医t c泳 khóăkhĕnănƠo.ăBênăc衣nhăđó,ătr逢噂c nh英ngăkhóăkhĕnăvƠătháchă
th泳cănh逢ăv壱yăchúngătôiăcũngăr医tămongăQuỦăđ嘘iătácă“nh英ngăng逢運i b衣n”ăđ欝ng hành cùng chúng tôi 
trong th運i gian qua s胤 c違m thông, chia s胤 và h厩 tr嬰 choăchúngătôiăđ吋 chúngătôiăcóăđ逢嬰c k院t qu違 t嘘t 
nh医t cũngănh逢ăv逢嬰tăquaăĐ衣i kh栄ng ho違ng này. 

V噂iăt逢ăcáchăCT.HĐQTăcũngălƠăng逢運i khai sáng ra Công ty IDI tôi xin h泳a s胤 ki院n thi院t m瓜t 
conăđ逢運ngăriêngăvƠăđ違m b違o an toàn tuy羽tăđ嘘i cho con tàu IDI phát tri吋n. Cu嘘i cùng, thay mặt H瓜i 
đ欝ng qu違n tr鵜,ăBanăđi隠u hành, tôi chân thành c違mă挨năQuỦăKháchăhƠng,ăQuỦăC鰻 đôngăvƠăQuỦăĐ嘘i 
tácăđƣăluônă栄ng h瓜 và ti院p s泳c cho Công ty IDI. 

Kính chúc Quý v鵜 cùng gia quy院năđ逢嬰c s泳c kh臼e, an lành, h衣nhăphúcăvƠăđ衣t nhi隠u thành công 
trongănĕmă2020! 

Trân trọng! 
                                                                                            T/M H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
                                                                                                          Ch栄 t鵜ch  

                                                                                       
                                                                                   

 
 

                                                                                             LÊ THANH THU遺N
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L卯CH S盈 HO萎TăĐ浦NG          
I/ NH頴NG S衛 KI 烏N QUAN TR窺NG 
1.1 Thành l壱p 
 - Công ty CP Đ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI đ逢嬰c thành l壱pănĕmă2003ătheoăgi医y ch泳ng 
nh壱n ĐKKD s嘘 4103001715 do Sở K院 ho衣ch & Đ亥uă t逢ă TP.H欝 Chí Minh c医p l亥nă đ亥u ngày 
15/07/2003 và Sở K院 ho衣ch & Đ亥uăt逢ăt雨nhăĐ欝ng Tháp c医păthayăđ鰻i l亥n th泳 19 s嘘 0303141296 ngày 
25/11/2019. 
 - Tên ti院ng Vi羽t  : Công ty C鰻 ph亥năĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘c Gia I.D.I 
 - Tên ti院ng Anh  : I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION. 

        - Tên vi院t tắt       : Công ty C鰻 ph亥n I.D.I 
 - V嘘năđi隠u l羽 đĕngăkỦ  : 2.276.446.080.000  đ欝ng. 
 - V嘘năđi隠u l羽 th詠c góp : 2.276.446.080.000  đ欝ng. 
 - Đ鵜a ch雨 ĐKKD:ăQu嘘c l瓜 80, C映m công nghi羽p Vàm C嘘ng, 医p An Th衣nh, xã Bình    Thành, 

huy羽n L医p Vò, t雨nhăĐ欝ng Tháp. 
 - Đi羽n tho衣i :         0277 3680 383  Fax: 0277 3680 382 
 - Website :  www.idiseafood.com 
 - Email :  idiseafood@vnn.vn 
 - Mã s嘘 thu院 : 0303141296 
1.2ăQuáătrìnhătĕngăv嘘năđi隠u l羽 
 K吋 từ khi thành l壱p đ院nănay,ăCôngătyăđƣăthayăđ鰻i v嘘năđi隠u l羽 10 l亥n, từ s嘘 v嘘năđĕngăkỦăbană
đ亥uălƠă29.000.000.000ăđ欝ngălênă2.276.446.080.000ăđ欝ng. Các l亥năthayăđ鰻i v嘘năđi隠u l羽 trên, Công ty 
đƣăth詠c hi羽n ki吋m toán v嘘năcũngănh逢ăđƣăbáoăcáoăUBCKăNhƠăn逢噂căvƠăl逢uăkỦăniêmăy院t cho toàn  b瓜 
s嘘 c鰻 ph亥nătĕngăthêm. 
 

 
 
 

http://www.idiseafood.com/
mailto:idiseafood@vnn.vn
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1.3 Các s詠 ki羽n khác 
 Trong quá trình phát tri吋n,ăIDIăđƣăđ逢嬰c vinh d詠 nh壱n nhi隠u gi違iăth逢ởngănh逢ăsau: 
 - Tháng 10/2009: UBND t雨nhăĐ欝ng Tháp tặng bằng khen v隠 thành tích xu医t xắc góp ph亥n 
phát tri吋n kinh t院 xã h瓜iătrênăđ鵜a bàn t雨nhăĐ欝ng Tháp. 
 - Tháng 01/2010: H瓜i ngh隠 cá Vi羽t Nam trao gi違iăth逢ởngă“Danhăhi羽u ch医tăl逢嬰ng vàng th栄y 
s違n Vi羽tăNamănĕmă2009”ăvƠăB瓜 Nông nghi羽p và Phát tri吋n Nông thôn tặng bằng khen là m瓜t trong 
10 doanh nghi羽p xu医t xắc nh医t nh壱n gi違iăth逢ởngă“Danhăhi羽u ch医tăl逢嬰ng vàng th栄y s違n Vi羽t Nam 
nĕmă2009”. 

- Thángă03/2010:ăĐ違ng 栄y Kh嘘i Doanh nghi羽p thu瓜căĐ違ng b瓜 t雨nh An Giang khen tặng Chi 
b瓜 Th栄y s違năIDIăđ衣t tiêu chu育năc挨ăsở “Trongăs衣ch, v英ng m衣nh”ătiêuăbi吋uă3ănĕmăli隠n. 

- Tháng 04/2010: UBND t雨nhăĐ欝ng Tháp tặng bằngăkhenăđƣăhoƠnăthƠnhăxu医t sắcănghĩaăv映 
n瓜p thu院 nĕmă2009. 

- Ngày 10/01/2012: B瓜 tr逢ởng B瓜 Nông nghi羽p & Phát tri吋n Nông thôn tặng bằng khen do 
có thành tích xu医t sắc tiêu bi吋u trong s嘘 cácăđ挨năv鵜 đ衣t danh hi羽uă“Ch医tăl逢嬰ng vàng th栄y s違n Vi羽t 
Nam”ăl亥n th泳 hai ậ Nĕmă2012. 

- Ngày 30/01/2013: UBND t雨nhăĐ欝ng Tháp tặng bằng khen CB-CNVăCôngă tyă IDIăđƣăcóă
thành tích xu医t sắc trong ho衣tăđ瓜ngăSXKDăvƠăđóngăgópăanăsinhăxƣăh瓜iătrênăđ鵜a bàn huy羽n L医p Vò 
nĕmă2012. 

- NgƠyă31/12/2013:ăCôngătyăđi羽n l詠căĐ欝ng Tháp khen tặng CôngătyăIDIăđƣăs穎 d映ngănĕngă
l逢嬰ngăđi羽n ti院t ki羽m và hi羽u qu違 nĕmă2013. 

- Ngày 27/04/2014: B瓜 Côngăth逢挨ngătặng bằngăkhenăchoăCôngătyăIDIăđƣăcóăthƠnhătíchăsu医t 
sắcătrongăcôngătácăđ育y m衣nh xu医t kh育uănĕmă2013. 

- Ngày 09/12/2015: Sở Côngăth逢挨ngăĐ欝ng Tháp khen tĕngăCôngă tyă IDIăđƣăcóă thƠnhă tíchă
nĕngăđ瓜ng sáng t衣o,ăv逢嬰t khó trong s違n xu医t kinh doanh và có nhi隠uăđ嘘ng g嘘p cho s詠 phát tri吋n 
ngƠnhăCôngăth逢挨ngănĕmă2015. 
      - Nĕmă2016ăIDIăđ逢嬰c vinh danh là m瓜t trong 50 doanh nghi羽p kinh doanh hi羽u qu違 nh医t Vi羽t 
Nam do báo Nh鵜p c亥uăĐ亥uăt逢ăbìnhăch丑n. 
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    - UBND t雨nhăĐ欝ng Tháp tặng bằng khen có thành tích hoàn thành xu医t sắc nhi羽m v映 d磯năđ亥u  
phongătrƠoăthiăđuaăc栄a Kh嘘i, C映măthiăđuaănĕmă2017. 

 

  -  Ch栄 t鵜ch Hi羽p h瓜i Cá tra Vi羽t Nam tặng Bằng Khen là H瓜iăviênăcóăđóngăgópătíchăc詠c cho ho衣t 
đ瓜ng Hi羽p h瓜i góp ph亥n phát tri吋n b隠n v英ngăngƠnhăhƠngăcáătraănĕmă2017 
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- UBND t雨nhăĐ欝ng Tháp tặng bằng khen có thành tích xu医t sắcătrongăPhongătrƠoă“ăNơngăcaoă
ch医tăl逢嬰ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p,ăđ育y m衣nh d衣y ngh隠 theo nhu c亥u c栄a doanh nghi羽p và th鵜 tr逢運ng 
laoăđ瓜ng”ănĕmă2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hi羽p h瓜i Ch院 bi院n và xu医t kh育u Th栄y s違n Vi羽t Nam chúc mừng là Doanh nghi羽p xu医t kh育u 
th栄y s違n xu医t sắcănĕmă2019. 
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- Ch栄 t鵜ch 栄y ban nhân dân t雨nhăĐ欝ng Tháp tặng bằngăkhenăđƣăcóăthƠnhătíchăxu医t sắc trong 
ho衣tăđ瓜ng Kh嘘i, C映măthiăđuaănĕmă2019. 
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II/ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI 韻N 
2.1 Ngành ngh隠 kinh doanh 
 ĐĕngăkỦăho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh v噂i các ngành ngh隠 sau:  

o Xây d詠ng công trình dân d映ng, công nghi羽p, giao thông. Kinh doanh nhà. Kinh doanh 
khách s衣n. 

o Mua bán v壱t li羽u xây d詠ng, trang trí n瓜i th医t. 
o Mua bán, ch院 bi院n th栄y h違i s違n. Nuôi tr欝ng th栄y s違n. S違n xu医t và ch院 bi院n th泳căĕnăth栄y 

s違n. 
o Kinh doanh b医tăđ瓜ng s違n (không bao g欝m kinh doanh d鵜ch v映 b医tăđ瓜ng s違n). S違n xu医t bao 

bì nh詠a ậ gi医y,ăn逢噂căđóngăchai. 
o S違n xu医tăvƠăđóngăh瓜p d亥u, mở đ瓜ng th詠c v壱t. S違n xu医t, truy隠n t違i và phân ph嘘iăđi羽n. Khai 

thácăđá,ăcát,ăs臼i,ăđ医tăsét.ăKhoăbƣiăvƠăl逢uăgi英 hàng hóa. B嘘c x院p hàng hóa c違ng bi吋n. V壱n t違i hàng 
hóaăđ逢運ng b瓜 bằng ôtô chuyên d映ng;ăđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a bằngăph逢挨ngăti羽năc挨ăgi噂i. 

 Lĩnhăv詠c kinh doanh chính:  
o Nuôi tr欝ng, ch院 bi院năcáătraăfilletăđôngăl衣nh xu医t kh育u. 
o Kinh doanh b医tăđ瓜ng s違n. 
o S違n xu医t và kinh doanh d亥u cá. 

 
    2.2 Tóm t逸t quá trình hình thành & phát tri 吋n công ty. 
 - Nĕmă2003,ăCôngătyăCPăĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGiaăđ逢嬰c thành l壱p v噂i s嘘 v嘘n ban 
đ亥u là 29 tỷ đ欝ng.ăTrongăgiaiăđo衣n này, h亥u h院tăBanăđi隠u hành là cán b瓜 ch栄 ch嘘t c栄a Công ty CP 
Đ亥uăt逢ă&ăXơyăd詠ng Sao Mai t雨nh An Giang. 
 - Nĕmă2005,ăIDIăkhởiăđ瓜ng d詠 án C映m Công nghi羽p Vàm C嘘ng qui mô 23ha t衣i huy羽n L医p 
Vò, t雨nhăĐ欝ng Tháp. 
 - Nĕmă2006,ăIDIăchiătr違 đ隠n bù và khởi công xây d詠ng h衣 t亥ngăKhuătáiăđ鵜nhăc逢ăvƠăC映m CN 
Vàm C嘘ngăgiaiăđo衣n 1.  
 - Nĕmă2007,ăIDIăkhởi công xây d詠ng nhà máy ch院 bi院n th栄y s違năđôngăl衣nh s嘘 1, các h衣ng 
m映c ph映 tr嬰 khác và khởiăđ瓜ng d詠 án vùng nuôi cá tra nguyên li羽u. 
 - Nĕmă2008,ăIDIăhoƠnăthƠnhăxơyăd詠ng, lắpăđặt máy móc thi院t b鵜 giaiăđo衣nă1ăvƠă2ăđ衣t công 
su医t thi院t k院 300 t医n nguyên li羽u/ngày và kho l衣nh 4.600 t医năđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng. Ghi tên I.D.I vào 
danh sách các doanh nghi羽p xu医t kh育u cá tra c栄a Vi羽tăNam.ăĐ欝ng th運i,ăIDIăcũngăti院p t映c khởi công 
xây d詠ng nhà máy ch院 bi院n ph映 ph育măgiaiăđo衣n 1. 

- Nĕmă2009,ăI.D.Iăti院p t映căđ亥uăt逢ămáyămócăthi院t b鵜 giaiăđo衣n 3, ti院n t噂i đ衣t công su医t thi院t k院 
600 t医n nguyên li羽u/ngày và hoàn thi羽n nhà máy ch院 bi院n ph映 ph育măgiaiăđo衣n 1.  

- Nĕmă 2010,ă v壱n hành nhà máy th栄y s違n s嘘 1 v噂i công su医t thi院t k院 600 t医n nguyên 
li羽u/ngày.  

- Nĕmă2011,ăkhởi công d詠 án Nhà máy tinh luy羽n d亥u cá v噂i công su医t thi院t k院 100 t医n d亥u 
cá thô/ngày và t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă300ătỷ đ欝ng (giaiăđo衣n I), di羽n tích s穎 d映ng 10.600m2. Hoàn thi羽n 
vùng nuôi cá tra theo tiêu chu育n Global G.A.P, A.S.C, B.A.P g亥n 6 ha t衣i xã An Th衣nh Trung, 
huy羽n Ch嬰 M噂i, t雨nh An Giang và 10ha ở xã Tân Hòa, huy羽n Lai Vung, t雨nhăĐ欝ng Tháp. 

- Nĕmă2012ăđ亥uăt逢ăNhà máy tinh luy羽n d亥uăcáăđ院n cu嘘i tháng 6/2013 đƣ hoƠnhăthƠnhăđ逢aă
vào khai thác. Thángă12ănĕmă3014ăs違n ph育m d亥u cá cao c医p Ranee chính th泳căđiăvƠoăh羽 th嘘ng siêu 
th鵜 Vi羽t nam. 

- Ngày 10/10/2015 CôngătyăIDIăđƣăkhởi công d詠 án nhà máy ch院 bi院n th泳căĕnăth栄y s違n v噂i 
công su医t thi院t k院 378.000 t医n/nĕm.ăCôngătyăđƣăm衣nh d衣ngăđ亥uăt逢ăcôngăngh羽 hi羽năđ衣i nh医t nhằm 
t衣o ra nh英ng s違n ph育m t嘘t nh医t v噂i giá thành th医p. Ngoài ra d詠 ánănƠyăcũngăđangăđ逢嬰c nghiên c泳u 
泳ng d映ng công ngh羽 đi羽nănĕngăl逢嬰ng mặt tr運iăđ吋 thay th院 cho ngu欝năđi羽n ph鰻 thôngănh逢ăhi羽n nay. 
Từ đóălƠmăc挨ăsở đánhăgiáăvƠămở r瓜ngăđ亥uăt逢ăchoătoƠnăb瓜 t医t c違 các nhà máy nằm trong C映m công 
nghi羽p c栄a Công ty. 
 - Ngoài ra, I.D.I có tên trong top 3 doanh nghi羽p xu医t kh育uăcáătraăđôngăl衣nhăhƠngăđ亥u Vi羽t 
Nam.ăĐĕngăkỦăniêmăy院t c鰻 phi院u theo Quy院tăđ鵜nh s嘘 64/2011/QĐ-SGDHCM ngày 17/05/2011 t衣i 
Sở Giao d鵜ch Ch泳ng khoán TP.H欝 Chí Minh.  
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2.3ăĐ鵜a bàn kinh doanh: 
- Các ho衣tăđ瓜ngăCôngătyăCPăĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘c gia IDI t壱p trung t衣i tr映 sở c栄a 

Côngăty,ăđ鵜a ch雨: Qu嘘c l瓜 80, C映m công nghi羽p Vàm C嘘ng, 医p An Th衣nh, xã Bình Thành, huy羽n 
L医p Vò, t雨nhăĐ欝ng Tháp. Riêng vùng nuôi cá tra nguyên li羽u liên k院t v噂i công ty đ逢嬰c x壱y d詠ng ở 
lân c壱nănhƠămáyăđôngă l衣nh v噂i bán kính kho違ng 30 km ở các t雨nhăĐ欝ng Tháp, An Giang, C亥n 
Th挨....ăSauăkhiăđ逢嬰c ch院 bi院n thì s違n ph育măcáătraăđôngăl衣nhăcũngănh逢ăcácăs違n ph育m khác c栄a Công 
ty đ逢嬰c xu医tăđi r医t nhi隠uăn逢噂c ở 5 Châu l映c. 

 
III/ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 

3.1 Caùc muïc tieâu chính cuûa coâng ty 

- CáătraălƠăđặc s違n c栄aăng逢運i tiêu dùng trên Th院 gi噂i, là s違n v壱t c栄aăđ医tăn逢噂c ta và vừa qua 
Chính ph栄 đƣăkỦăquy院tăđ鵜nh công nh壱năcáăTraălƠăđ嘘iăt逢嬰ng th栄y s違n nuôi ch栄 l詠c bên c衣nh tôm Sú 
và tôm Thẻ chân trắng.  Đ泳ngătr逢噂c m瓜tăđ医tăn逢噂c Vi羽tăNamăđangăđ鰻i m噂i từng gi運 và t亥m nhìn 
đ院nănĕmă2025 thì ngành th栄y s違n có m瓜t ti隠mănĕngăphátătri吋n r医t l噂n,ăc挨ăh瓜i sinh l運i r医t cao và luôn 
đóngăm瓜t vai trò quan tr丑ngăđ吋 phát tri吋n b隠n v英ng cho ngành nông nghi羽p c栄a qu嘘c gia. Nên hi羽n 
t衣iăIDIăđangăt壱p trung hoàn thi羽n quy trình s違n xu医t khép kín cho chu厩i th栄y s違nănh逢ăsau: 

 
3.1.1) Xây d詠ng tr衣i cá tra gi嘘ng: 
- Ch医tăl逢嬰ng cá gi嘘ng suy gi違m là m瓜t th詠c tr衣ngăđángăloăng衣i, làm gi違m hi羽u qu違 nuôi m瓜t 

cách nghiêm tr丑ng. Nguyên nhân chính là do ch医tăl逢嬰ngăđƠn cá b嘘 mẹ b鵜 thoái hóa, lai c壱n huy院t, 
s詠 c衣nh tranh thi院u lành m衣nh gi英aăcácăc挨ăsở s違n xu医t cá b瓜t,ăchoăcáăđẻ ép,ăđẻ nonăvƠăđẻ nhi隠u l亥n 
trongănĕm,ăd磯năđ院n nhi隠u h羽 l映y kèm theo trong vi羽cănuôiăcáănh逢:ă 

- Tỷ l羽 hao h映t: l噂n kho違ng 25-30%, m瓜t s嘘 ao cá bi羽t tỷ l羽 hao h映tălênăđ院n 40 ậ 50%. 
- Chi phíă nuôiă tĕngă cao:ă Tr逢噂că đơy, gi嘘ng cá tra còn t嘘t nên th運i gian nuôi bình quân 

kho違ng 5-6ăthángălƠăcáăđƣăđ衣t tiêu chu育n s違n xu医t (0.8 ậ 0.9 kg/con) v噂i h羽 s嘘 th泳căĕnăch雨 kho違ng 
1.4kg. Còn hi羽nănayăđ吋 đ衣tăđ逢嬰c Size cá trên, ng逢運i nuôi ph違i m医t kho違ng 8-9 tháng v噂i h羽 s嘘 th泳c 
ĕnă1.55ăậ 1.6kg. 

- Ch医tă l逢嬰ng cá nguyên li羽u gi違m: Ch医tă l逢嬰ng gi嘘ng cá tra th医p không nh英ng 違nhăh逢ởng 
l噂năđ院n tỷ l羽 s嘘ng c栄aăcáănuôi,ănĕngăsu医t và th運i v映ầămƠăcònă違nhăh逢ởngăđ院n c違 ch医tă l逢嬰ng cá 
nguyên li羽u, cá d宇 b鵜 còi c丑c, d鵜 hình, màu th鵜tăc挨ăx医u, tỷ l羽 thu h欝i fillet gi違m. 

- D鵜ch b羽nh nhi隠uăh挨n:ăăTheoăk院t qu違 kh違o sát g亥năđơyăc栄a Trung tâm Qu嘘c gia Gi嘘ng thuỷ 
s違năn逢噂c ng丑t Nam B瓜, tỷ l羽 cá tra nuôi ở ĐBSCLăb鵜 nhi宇m b羽nh là khá cao. H亥uănh逢ăt医t c違 các 
vùngănuôiăđ隠u xu医t hi羽n nh英ng lo衣i b羽nh ph鰻 bi院nă trênăcáă traănh逢ăxu医t huy院t, trắng mang, trắng 
gan, và nh医tălƠăcĕnăb羽nh nguy hi吋m gan th壱n m栄ầăCóănh英ng vùng nuôi, tỷ l羽 cá tra nhi宇m b羽nh 
g亥nănh逢ăt噂i 100%. Cá tra ở ĐBSCLăb鵜 b羽nh từ nhi隠u nguyên nhân.ăTr逢噂c h院t, là do cá b鵜 nhi宇m 
khu育n gây các b羽nh xu医t huy院t,ăđ嘘m trắngầ,ăhoặc b鵜 các loài ký sinh trùng (trùng mặt tr運i, trùng 
bánhăxeầ),ăgiápăxácăkỦăsinhăvƠăn医m gây h衣i. Bên c衣nhăđó,ăch院 đ瓜 dinh d逢叡ng cho cá  không cân 
đ嘘iăđƣăgơyăraăcácăh瓜i ch泳ng thi院u vitamin, thi院uăcanxi,ămôiătr逢運ng vùng nuôi b鵜 ô nhi宇m.... 

- Tr逢噂c nh英ng thách th泳c trên và m映c tiêu phát tri吋n b隠n v英ng thì yêu c亥u c医p bách đặt ra là 
Công ty c亥n ph違i xây d詠ng m瓜t trung tâm gi嘘ng công ngh羽 cao, 泳ng d映ng công ngh羽 hi羽năđ衣i từ 
vi羽c lai t衣o, phát tri吋n nh英ng gen t嘘t cho ra cá tra gi嘘ng t嘘tăđ吋 khắc ph映c nh英ngănh逢嬰căđi吋m hi羽n 
t衣iănh逢ăgi違m tỷ l羽 hao h映t, rút ngắn ngắn th運i gian nuôi, gi違m h羽 s嘘 th泳căĕn,ănơngăcaoăs泳căđ隠 kháng 
cho cá... Từ đóăs胤 gi違m chi phí trong vi羽c nuôi cá, ki吋m soát giá thành trong vi羽c nuôi, nâng cao 
ch医tăl逢嬰ng cá thành ph育m giúp cho s違n ph育m c栄a Công ty có ch医tăl逢嬰ng t嘘t, có tính c衣nhătranhăh挨nă
và là m瓜t trong nh英ngăchìaăkhóaăđ吋 phát tri吋n b隠n v英ng cho con cá tra Vi羽t Nam. 
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3.1.2) Phát tri吋n vùng nuôi cá c栄a Công ty: 
- V噂i m映c tiêu khép kín v隠 chu厩i s違n xu医t cá tra thì ngoài vi羽c có tr衣i cá gi嘘ng hi羽năđ衣i v磯n 

ch逢aăđ栄. Công ty c亥n ph違i n厩 l詠căđ吋 đ亥uăt逢ăchoăvùngănuôiăc栄a mình m瓜t mặtăđ吋 đ違m b違o ngu欝n 
nguyên li羽u cung c医p cho chu厩i s違n xu医t, mặt khácăđ違m b違o ch医tăl逢嬰ngăcáăcũngănh逢ăvi羽c ki吋m soát 
giá thành. 

 - V噂i t亥m quan tr丑ngănh逢ătrênăthìăcôngătyăd詠 ki院n mở r瓜ngăvùngănuôiăđ院nănĕmă2022 thì 
di羽n tích vùng nuôi c栄aăcôngă tyăđ衣t kho違ng 450 haăvƠăđ衣t các tiêu chu育n Global G.A.P, A.S.C, 
B.A.P. Côngătyăđƣăl壱p d詠 án nuôi cá tra v噂i di羽n tích 34 hecta t衣i C欝n Q映a, xƣăĐ鵜nh Yên, huy羽n 
L医p Vò, t雨nhăĐ欝ng Tháp, bên c衣nhăđóăCôngătyăcũngăđƣăhoƠnăthƠnhăh欝 s挨ăquy ho衣ch vùng nuôi ở xã 
Tân Long, huy羽n Thanh Bình, t雨nhăĐ欝ng Tháp v噂i di羽nătíchă12ăhecta.ăCôngătyăcũngăđƣămở r瓜ng 
thêmăđ逢嬰c 11 hecta vùng nuôi cá nguyên li羽u ở huy羽n Châu Thành t雨nhăĐ欝ng Tháp và hi羽năđangă
đ逢嬰c khai thác. Nh逢ăv壱y đ院n cu嘘iănĕmă2019 di羽n tích t詠 nuôi cá và nuôi liên k院t c栄aăCôngătyăđ衣t 
h挨n 200 hecta  đ違m b違oăc挨ăc医u nguyên li羽u cung c医păchoănhƠămáyăđôngăl衣nhăđ衣t kho違ng 90-95% 
so v噂i nhu c亥u nguyên li羽u c栄aănĕmă2020.ăCácăchínhăsáchăđiăkèmălƠăph違i h厩 tr嬰 ng逢運i nông dân 
gắnăbóălơuădƠi,ăđ欝ng hành cùng công ty trên tinh th亥n h嬰p tác c違 hai bên cùng có l嬰i. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

医 ậ 栄 鵜 瓜iăđ欝 違 鵜
羽 噂iăđ嘘iătácăđ吋 đ亥uăt逢ăphátătri吋 隠
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3.1.3) Xây d詠ng nhà máy ch院 bi院n cá tra Fillet xu医t kh育u s嘘 3:  
- Toàn b瓜 l逢嬰ng cá thu ho衣ch từ vùng nuôi c栄a Công ty k院t h嬰p v噂i nuôi liên k院t s胤 đ逢嬰c 

đ逢aăv隠 nhà máy ch院 bi院năđôngăl衣nhăđ吋 fillet xu医t kh育u. V噂i công su医t thi院t k院 c栄aănhƠămáyăđôngă
l衣nh s嘘 1 là 300 t医n nguyên li羽u/ngày (ho衣tăđ瓜ng 12 gi運) thì hi羽n t衣i nhƠămáyăđƣăho衣tăđ瓜ng h院t 
công su医t.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tháng 05/2016 thì nhà máy s嘘 2 đƣăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng v噂i công su医t thi院t k院 là 150 t医n 

nguyên li羽u/12 gi運/ngày  thì nĕmă2017, 2018 cũngăđƣăho衣tăđ瓜ng h院t công su医t mà v磯năch逢aăđápă
泳ngăđ栄 nhu c亥u c栄a khách hàng. Vì v壱y,ăCôngătyăđƣăthuêăm瓜t s嘘 nhƠămáyăđ吋 gia công thêm. 
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- Bên c衣nh vi羽c hoàn thành Kho l衣nh s嘘 3 v噂i s泳c ch泳a 10.000 t医n thành ph育m, Công ty đƣ 
khởi công xây d詠ng nhà máy ch院 bi院n cá tra xu医t kh育u s嘘 3 v噂i công su医t 250 t医n nguyên li羽u/12 
gi運 vào Quý III/2019, nh逢ăv壱y nĕng l詠c s違n xu医t c栄a Công ty s胤 đ逢嬰c tĕngălênăđángăk吋 và khắc 
ph映căđ逢嬰c tình tr衣ng ph違i thuê gia công bên ngoài. T衣oăđi隠u ki羽n đ吋 chúng ta m衣nh d衣n ký h嬰p 
đ欝ng và đ育y m衣nh doanh s嘘 trong nh英ngănĕmăti院p theo. 
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3.1.4) Nâng công su医t ho衣tăđ瓜ng c栄a nhà máy b瓜t cá:  

- Hi羽n t衣i nhà máy b瓜t cá và m叡 cá là m瓜t nhà máy c栄aăCôngătyăCPăđ亥uăt逢ăduăl鵜ch & phát 
tri吋n th栄y s違năTrisedco.ăĐơyălƠăm瓜t công ty con c栄a IDI v噂i tỷ l羽 góp v嘘n g亥n 80% và là m瓜t thành 
viên trong t壱pă đoƠnă Saoă Mai.ă S穎 d映ng từ ngu欝n ph映 ph育m c栄aă nhƠă máyă đôngă l衣nhă IDIă đ吋 làm 
ngu欝n nguyên li羽uăđ亥u vào cho nhà máy. V噂i quy trình và Công ngh羽 hi羽năđ衣i thì nhà máy ch院 
bi院n b瓜t cá và m叡 cá cho ra 2 s違n ph育măchínhăđóă lƠăb瓜t cá và m叡 cá. Hi羽n t衣iăCôngă tyăđƣăhoƠnă
thành vi羽c nh壱p dây truy隠n s違n xu医t b瓜t cá m叡 cáăvƠăđƣăđ逢aăvƠoăs穎 d映ng v噂i công su医t 400 t医n 
nguyên li羽u/ngày. Vi羽cănhƠămáyăđôngăl衣nh c栄aăIDIăđ逢嬰c mở r瓜ng và nâng công su医t thì nhà máy 
b瓜t cá và m叡 cá mặcănhiênăcũngăs胤 đ逢嬰c nâng công su医t lên. V噂i Công su医t này thì hàng ngày s胤 
cho ra 90 t医n m叡 và 85 t医n b瓜t cá, ph亥n m叡 cá này s胤 đápă泳ng cho nhu c亥u c栄a nhà máy tinh luy羽n 
d亥u cá. 

 
3.1.5) Hoàn thi羽n nhà máy tinh luy羽n d亥uăvƠăđ育y m衣nh s違n xu医tăđ吋 đ違m b違o nhà máy 

ho衣tăđ瓜ng 100% công su医t.  
 

ĐơyălƠăd詠 án nằm trong chu厩i s違n xu医t liên k院t khép kín vƠănĕngăcaoăgiáătr鵜 giaătĕngăconăcáă
Tra c栄a Sao Mai Group, t壱n d映ng từ ngu欝n ph映 ph育m từ CôngătyăIDIăđ吋 s違n xu医t ra m叡 cá, từ đóă
tinh luy羽n thành d亥uăĕnăcao c医pădùngăđ吋 chiên xào các mónăĕnăhƠngăngƠy. Hi羽n t衣i d詠 án đ逢嬰c 
Công ty CP D亥u Cá Châu Á qu違n lý và khai thác từ vi羽c thuê l衣i nhà máy c栄a Công ty Trisedco. 
Cu嘘iănĕmă2017,ăh羽 th嘘ng b鰻 sung dây chuy隠n chi院tărótăđóng chai t詠 đ瓜ng và nâng Công su医t lên 
220 t医n nguyên li羽u/ngày k院t h嬰p v噂i dây chuy吋n s違n xu医t Shortterning đƣăhoƠnăthƠnhăđ逢a ra th鵜 
tr逢運ngătrongăn逢噂căcũngănh逢ăTh院 Gi噂i các s違n ph育mădinhăd逢叡ng nh医t, ch医tăl逢嬰ng nh医t. 

Chúngătaăđƣăbi院t d亥u cá, m瓜t s違n ph育m không h隠 xa l衣 v噂i m丑iăng逢運i vì từ lơuăđƣăđ逢嬰c bi院t 
đ院nănh逢ălƠăth詠c ph育m t嘘t cho tim m衣ch, sáng mắt, b鰻 não. D亥u cá ph鰻 bi院n v磯n là lo衣iăđ逢嬰c trích ly 
từ cáăđánhăbắt ở vùng bi吋năsơuănh逢ăcáăh欝i, cá ngừ, cá trích, . . . và s違năl逢嬰ng r医t h衣n ch院 khôngăđápă
泳ngăđ栄 nhu c亥u c栄aăng逢運i tiêu dùng. Vi羽t Nam có m瓜tăl逢嬰ng d亥u (m叡) cá tra d欝i dào mà không 
m瓜t qu嘘căgiaănƠoăkhácăcóăđ逢嬰c. V噂i s違năl逢嬰ng cá tra nuôi m厩iănĕmăg亥n 1,5 tri羽u t医năthìăl逢嬰ng d亥u 
(m叡) cáă traă thôă thuă đ逢嬰c ít nh医t là 180.000 t医n m厩iă nĕm.ă D亥u (m叡) cá tra thô không ch泳a 
cholesteron, ch泳a nhi隠u các axít béo không no MUFA, PUFA (l噂năh挨nă70%)ăr医t thi院t y院uăchoăc挨ă
th吋,ăđặc bi羽t là EPA, DHA (l噂năh挨nă0,4%),ăthƠnhăph亥năđặc bi羽t quan tr丑ngăđ嘘i v噂iănƣoăng逢運i và 
không th吋 tìm th医y trong d亥u th詠c v壱t. Ngoài ra, d亥u cá tra còn ch泳a nhi隠uăvitaminăA,ăD,ăEầăvƠă
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các khoáng ch医t khác. Bên c衣nh đó,ădoăcáă traăVi羽t Nam r医t an toàn v羽 sinhăđ吋 xu医t kh育u điăcácă
n逢噂c nên d亥uăcáăcũngăr医t an toàn v羽 sinh th詠c ph育m, không nhi宇m vi sinh, kháng sinh c医măcũngă
nh逢ăd逢ăl逢嬰ng thu嘘c b違o v羽 th詠c v壱t. Tuy nhiên, hi羽n nay d亥u cá tra thô (m叡 cá)ăđangăđ逢嬰c s穎 d映ng 
lãng phí, sai m映căđích.ăTrongăkhiăđó,ănhuăc亥u v隠 d亥u m叡 c栄aăng逢運i tiêu dùng trên th院 gi噂i ngày 
cƠngătĕngăcao,ăđặc bi羽tălƠăcácăn逢噂căđangăphátătri吋n,ătrongăđóăcóăVi羽tăNam.ăNg逢運iătiêuădùngăđangă
ngƠyăcƠngăh逢噂ng v隠 nh英ng s違n ph育m an toàn và b鰻 d逢叡ng. Vì v壱y, r医t c亥n thi院t ph違i s穎 d映ng công 
ngh羽 tinh luy羽n hi羽năđ衣i (t育y s衣ch màu, lo衣i h院t t衣p ch医t,ăđángăl逢uăỦălƠăkhôngăcònămùiătanh,ăgi英 l衣i 
tr丑n vẹn đ逢嬰c các thành ph亥n b鰻 d逢叡ng)ăđ吋 chuy吋n d亥u (m叡) cá tra thô thành d亥u thành ph育m h違o 
h衣ng, ph映c v映 ng逢運i tiêu dùng. Từ nh英ngălỦădoătrên,ăIDIăđƣăđặt hàng và t壱păđoƠnăDesmetăậ v逢挨ngă
qu嘘c B雨 đƣănghiênăc泳u ch院 t衣o và chuy吋n giao thành công công ngh羽 tinh luy羽n m叡 cá tra hi羽năđ衣i, 
đ違m b違o cho ra nh英ng s違n ph育m t嘘t nh医t,ăđ吋 chiên xào hoặcăĕnăs嘘ng trong b英aăĕnăhƠngăngƠyăc栄a 
m丑i giaăđìnhăhayălƠmănguyênăli羽u cho ngành công nghi羽p th詠c ph育m,ăd逢嬰c ph育m. Nhà máy tinh 
luy羽n m叡 cá tra c栄a công ty có công su医t thi院t k院 là 200 t医n nguyên li羽u/ngƠy.ăGiaiăđo衣n 1 công 
su医t 100 t医n/ngƠyăđƣăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ngăđ亥uăthángă7ănĕmă2013,ăt衣o ra 97 t医n thành ph育m m厩i ngày. 
Hi羽n t衣iăCôngătyăđƣ lắp ráp thi院t b鵜 c栄aăgiaiăđo衣n 2 đ吋 nâng công su医t c栄a nhà máy tinh luy羽n d亥u 
lên 220 t医n/ngƠyă (hoƠnă thƠnhăgiaiă đo衣n 2) s違n ph育m chính c栄a nhà máy này s胤 cung c医p ra th鵜 
tr逢運ng g欝m: 

 

 
 

A. D井U N陰N (OLEIN): Là thành ph亥n l臼ngă thuă đ逢嬰c sau khi k院t thúc quá trình tinh 
luy羽n. S違n ph育m này có m瓜t s嘘 đặcătínhănh逢ăsau: 

A1. C違m quan. 

Stt Ch雨 tiêu Giá tr 鵜 
1 Màu sắc Vàng nh衣t (3R/30Y) 
2 Mùi D宇 ch鵜u, không mùi tanh hay ôi khét 
3 V鵜 Nh衣t 
4 Tr衣ng thái L臼ng, nh噂t 
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A2. Vi sinh v壱t. 

Stt Ch雨 tiêu Giá tr 鵜  
1 T鰻ng vi sinh v壱t hi院u khí ≤ă103 
2 Coliform ≤ă10 
3 E.Coli ≤ă03 
4 S.aureus Không có 
5 Salmonella (/25 ml) Không có 
6 T鰻ng s嘘 bào t穎 n医m m嘘c, n医m men Không có 

A3.ăĐ員c tính hóa lý. 

Stt Ch雨 tiêu Giá tr 鵜 
1 Nhi羽tăđ瓜 nóng ch違y (0C)   
2 Đi吋m m運 (0C) 3.30C 
3 FFA (%) ≤ă0.26 
4 IV (wijs) ≥ă80 
5 PV (meq O2) Không phát hi羽n 
6 AnV (ppm) ≤ă3.49 
7 Đ瓜 育m (ppm) Không phát hi羽n 

A4. Thành ph亥n hóa h丑c. 

Stt Tên axít h英uăc挨ă T雨 l羽 kh嘘iăl逢嬰ng (%) 
1 C12:0(Lauric) 0.1 
2 C14:0 (Myristic) 3.0 
3 C14:1 (Myristoleic) 0.1 
4 C15:0 (Pantadecylic) 0.2 
5 C16:0 (Palmitic) 22.4 
6 C16:1t (Palmitoleic) 0.5 
7 C16:1c (Sapienic) 1.1 
8 C17:0 (Margaric) 0.3 
9 C17:1 (Margaroleic) 0.1 
10 C18:0 (Stearic) 6.4 
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11 C18:1t (Petroselenic) 0.6 
12 C18:1c (Oleic) 45.6 
13 C18:2t (Linoleic) 0.5 
14 C18:2c (Linoleic) 15.0 
15 C18:3t (Linolenic) Không phát hi羽n 
16 C18:3c (Linolenic) 0.4 
17 C20:0 (Arachidic) Không phát hi羽n 
18 C20:1 (Eicosenic) 1.0 
19 C22:0 (Beheric) 0.2 
20 C22:1 (Cetoleic) 0.6 
21 C20:2 (Eicosadienoic) 0.8 
22 C20:3 (Eicosatrenoic) 0.5 
23 C20:5 (EPA) 0.1 
24 C22:3 (Docosatrenoic) 0.1 
25 C22:4 (Docosatetraenoic) 0.2 
26 C22:5 (Docosapentaenoic) 0.1 
27 C22:6 (DHA) 0.3 
28 b-Caroten (ppm) 0.88 

SFA (%) ≤ă32 
MUFA (%) ≥ă50 
PUFA (%) ≥ă18 

A5. Công d映ng: 

Công ngh羽 tinh luy羽n hi羽năđ衣iăhƠngăđ亥u th院 gi噂i v噂i hi羽u su医t thu h欝i cao h挨nă97%,ăđ違m b違o 
l逢uăgi英 h亥u h院tăcácăd逢叡ng ch医tăbanăđ亥uăđƣăchoăphépăCôngătyăIDIăbi院n m叡 cáătraăthôăĐBSCLăthƠnhă
s違n ph育m d亥u cá cao c医păRaneeăđ逢aăvƠoăb院păĕnăc栄a m丑iăgiaăđình.ăV噂i c違m quan màu d亥u r医tăđẹp, 
hoàn toàn không có mùi tanh và thành ph亥n chính là các acid béo không no Omega 3, 6, 9, khoáng 
viăl逢嬰ngăcanxi,ăvitaminăE,ăđặc bi羽t là EPA, DHA d亥u cá cao c医p Ranee không ch雨 là m瓜t s違n ph育m 
d亥uăĕnăr医t có giá tr鵜 choăng逢運i tiêu dùng mà còn là ngu欝n cung Omega 3 EPA, DHA d欝i dào cho 
nh英ng ai c亥n lo衣iăd逢叡ng ch医t quí giá này. Ngoài ra không gi嘘ngănh逢ăcáăbi吋n,ăconăcáătraăĐBSCLă
đ逢嬰c nuôi xu医t kh育u theo các tiêu chu育n ATVSTP qu嘘c t院 nghiêm ngặtănênăđ逢挨ngănhiênăd亥u cá 
cao c医p Ranee chi院t xu医t từ cáă traăhoƠnă toƠnăkhôngăcóănguyă c挨ăgơyăm医t an toàn v噂iăng逢運i tiêu 
dùng. Rõ ràng, s詠 raăđ運i c栄a nhà máy tinh luy羽n d亥u cá cao c医p Ranee c栄a Công ty IDI đƣăt衣o ra 
m瓜tăt逢挨ngălaiăm噂iăt逢挨iăsángăh挨năchoăvi羽c khai thác ngu欝n Omega 3 EPA, DHA vô t壱n từ ĐBSCL. 

Theo nh英ng tài li羽u khoa h丑căđ逢嬰c công b嘘, d亥uăcáăcóăđ院năh挨nă20ăl嬰iăíchăđ嘘i v噂i s泳c kh臼e 
conăng逢運i. Dùng d亥uăcáăth逢運ng xuyên s胤 giúpăngĕnăngừa các b羽nh tim m衣ch,ăgiúpăđi隠u tr鵜 huy院t 
áp, ch嘘ng béo phì, b違o v羽 x逢挨ng,ăda,ămắt, tóc, móng tay, ch嘘ng viêm, h厩 tr嬰 đi隠u tr鵜 hen suy宇n, c違i 
thi羽n tâm tr衣ng, ch嘘ng tr亥m c違m, t嘘t cho ph映 n英 mang thai, có l嬰i cho h羽 th亥năkinh,ăngĕnăngừa r嘘i 
lo衣n tâm th亥n,ătĕngăc逢運ng trí nh噂, hi羽u qu違 làm vi羽căvƠăđặc bi羽t ch嘘ng l衣i b羽nh ti吋uăđ逢運ng type 2, 
tĕngăc逢運ng h羽 mi宇n d鵜ch và gi違m thi吋uănguyăc挨ămắc b羽nhăungăth逢.ăTrongăkhiăđó,ătheoăs嘘 li羽u báo 
cáo t衣i các h瓜i th違o khoa h丑c thì th詠c tr衣ng b羽nhăungăth逢ăở Vi羽t Nam r医tăđángăloăng衣i vì m厩iănĕmă
phát hi羽n m噂i h挨nă 110.000ă cas/nĕm)ă vƠă 2/3ă s嘘 đóă b鵜 c逢噂pă điă m衣ng s嘘ngă (h挨nă 80.000ă tr逢運ng 
h嬰p/nĕm). 

Gi運 đơy,ăgi違iăphápăđ挨năgi違năđ吋 ngĕnăngừaăungăth逢ălƠăng逢運i Vi 羽t Nam ch雨 c亥n th逢運ng xuyên 
b鰻 sungăEPAăvƠăDHAăvƠoăc挨ăth吋 qua b英aăĕnăhƠngăngƠyăbằngăph逢挨ngăphápăchiênăxƠoăbìnhăth逢運ng 
bởi d亥u cá cao c医p Ranee giàu Omega-3.ăH挨năth院 n英a, trong b嘘i c違nh m瓜t s嘘 qu嘘căgiaăđangăm医t 
ki吋m soát v隠 an toàn v羽 sinh th詠c ph育mătrongălĩnhăv詠c d亥uăĕnăthì s詠 xu医t hi羽n c栄a d亥u cá cao c医p 
Raneeănh逢ăm瓜tăt逢挨ngălaiăđ亥y h泳a hẹnăchoăng逢運i tiêu dùng. 

Vi羽c sở h英uăloƠiăcáătraăbasaăđ瓜cătônăcũngănh逢ăs詠 raăđ運i c栄a nhà máy tinh luy羽n m叡 cá thành 
d亥uăĕnăcaoăc医păRaneeăđ亥u tiên trên th院 gi噂iăđƣăkhẳngăđ鵜nh nh英ng giá tr鵜 m噂i mà Công ty IDI mang 
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l衣i, không nh英ngăđemăđ院năchoăng逢運i tiêu dùng m瓜t lo衣i d亥uăĕnăb鰻 d逢叡ng mà còn làm phong phú 
thêm ngu欝n cung Omega 3 EPA, DHA cho th院 gi噂i. 

 
D井UăĐ咽C (STEARIN): Là thành ph亥năđặcăthuăđ逢嬰c sau khi k院t thúc quá trình tinh luy羽n. 

S違n ph育m này có m瓜t s嘘 đặcătínhănh逢ăsau:
  

 

 
B1. C違m quan. 
 

Stt Ch雨 tiêu Giá tr 鵜 
1 Màu sắc Trắng ngà (0.3R/1.7Y) 
2 Mùi D宇 ch鵜u, không mùi tanh hay ôi khét 
3 V鵜 Nh衣t 
4 Tr衣ng thái Đặc, s羽t 

 
 B2. Vi sinh v壱t. 
 

Stt Ch雨 tiêu Giá tr 鵜  
1 T鰻ng vi sinh v壱t hi院u khí ≤ă103 
2 Coliform ≤ă10 
3 E.Coli ≤ă03 
4 S.aureus Không có 
5 Salmonella (/25 ml) Không có 
6 T鰻ng s嘘 bào t穎 n医m m嘘c, n医m men Không có 

  
B3.ăĐ員c tính hóa lý. 
 

Stt Ch雨 tiêu Giá tr 鵜 
1 Nhi羽tăđ瓜 nóng ch違y (0C) 440C 
2 Đi吋m m運 (0C)   
3 FFA (%) ≤ă0.16 
4 IV (wij s) ≥ă57 
5 PV (meq O2) Không phát hi羽n 
6 AnV (ppm) ≤ă2.62 
7 Đ瓜 育m (ppm) Không phát hi羽n 

  
B4. Thành ph亥n hóa h丑c. 
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Stt Tên axít h英uăc挨ă T雨 l羽 kh嘘iăl逢嬰ng (%) 
1 C12:0(Lauric) 0.1 
2 C14:0 (Myristic) 4.0 
3 C14:1 (Myristoleic) 0.1 
4 C15:0 (Pantadecylic) 0.2 
5 C16:0 (Palmitic) 35.3 
6 C16:1t (Palmitoleic) 0.5 
7 C16:1c (Sapienic) 1.0 
8 C17:0 (Margaric) 0.4 
9 C17:1 (Margaroleic) 0.1 
10 C18:0 (Stearic) 10.5 
11 C18:1t (Petroselenic) 0.8 
12 C18:1c (Oleic) 33.8 
13 C18:2t (Linoleic) 0.4 
14 C18:2c (Linoleic) 10.1 
15 C18:3t (Linolenic) Không phát hi羽n 
16 C18:3c (Linolenic) 0.3 
17 C20:0 (Arachidic) Không phát hi羽n 
18 C20:1 (Eicosenic) 0.9 
19 C22:0 (Beheric) 0.1 
20 C22:1 (Cetoleic) 0.5 
21 C20:2 (Eicosadienoic) 0.4 
22 C20:3 (Eicosatrenoic) 0.2 
23 C20:5 (EPA) 0.0 
24 C22:3 (Docosatrenoic) 0.0 
25 C22:4 (Docosatetraenoic) 0.1 
26 C22:5 (Docosapentaenoic) 0.0 
27 C22:6 (DHA) 0.1 
28 b-Caroten (ppm) 0.85 

SFA (%) ≤ă50 
MUFA (%) ≥ă38 
PUFA (%) ≥ă12 
  
B5. Công d映ng:  
 

D亥u đặcăthuăđ逢嬰c sau tinh luy羽n có màu trắngăđẹp, nhi羽tăđ瓜 tan ch違y th医p kho違ng 440C, có 
th吋 đ逢嬰c s穎 d映ngăđ吋 chiên các s違n ph育m trong ngành công nghi羽p th詠c ph育mănh逢:ămìăĕnăli隠n, bánh 
snack,ăkhoaiătơyăchiên,ătráiăcơyăchiênăđóngăgói,ă.ă.ă.ăNgoƠiăra,ăstearinălƠănguyênăli羽u ch栄 y院u và quan 
tr丑ng nh医tăđ吋 ch院 bi院n shortening và magarine - s違n ph育m s穎 d映ng ph鰻 bi院n trong công nghi羽p th詠c 
ph育m, bánh kẹo. 

V噂i công ngh羽 thi院t b鵜 hi羽năđ衣i c栄a Châu Âu, hoàn toàn t詠 đ瓜ngăđƣăchoăraăs違n ph育m hoàn 
h違o và chính th泳căđ逢嬰c bán trên th鵜 tr逢運ngătrongăn逢噂c tháng 12 nĕmă2014.ăB瓜 ph壱n kinh doanh c栄a 
chúngătaăcũngăđƣătìmăcácăđ嘘i tác l噂n từ trongăcũngănh逢ăngoƠiăn逢噂căđ吋 xúc ti院n trong vi羽c bán hàng 
và k院t qu違 nh壱năđ逢嬰căcũngăr医t 医năt逢嬰ng. Từ nh英ng y院u t嘘 nh逢ătrênăCôngătyăc嘘 gắng đ逢aănhƠămáyă
lên ho衣tăđ瓜ng 100% công su医t và đƣ nâng công su医t lên 220 t医n nguyên li羽u/ngày trongănĕmă2017. 
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3.1.6 Xây d詠ng nhà máy s違n xu医t bao bì th栄y s違n: 
Hi羽n t衣i trong chu厩i s違n xu医t th栄y s違n c栄a IDI g欝m 2 nhà máy ch院 bi院năđôngăl衣nh xu医t kh育u 

vƠăđangăxây d詠ng thêm 1 nhà máy m噂i, 1 nhà máy ch院 bi院n ph映 ph育m vƠăđangăti院p t映căđ逢嬰c mở 
r瓜ng nâng công su医t lên g亥n 600 t医n nguyên li羽u/ngày, 1 nhà máy tinh luy羽n d亥uăĕn v噂i công su医t 
220 t医n nguyên li羽u/ngày, 1 nhà máy ch院 bi院n th泳căĕnăth栄y s違n v噂i công su医t 378.000 t医n/nĕm. V噂i 
s嘘 l逢嬰ng và nhu c亥u c栄aăcácănhƠămáyănƠy,ăhƠngănĕmătrongăchu厩i c亥nămuaăhƠngătrĕmătỷ đ欝ng bao bì 
các lo衣i. Chính vì nhu c亥uănƠyămƠăđ吋 qu違n lý chu厩i s違n xu医t hi羽u qu違, ti院t ki羽măgiáăthƠnh,ătĕngătínhă
c衣nh tranh cho các s違n ph育m c栄aăCôngăty.ăBanăđi隠uăhƠnhăđƣătrìnhăHĐQTăv隠 k院 ho衣ch đ亥uăt逢ăd詠 án 
nhà máy bao bì th栄y s違n nhằmăđápă泳ng nhu c亥uătrênăcũngănh逢ăcungăc医p bao bì các lo衣i cho c違 th鵜 
tr逢運ng ở khu v詠căĐBSCL.ăV噂iăđ鵜nhăh逢噂ngăđ亥uăt逢ăd詠 án hi羽năđ衣i, t詠 đ瓜ng hóa nhằm ki吋m soát giá 
thành t嘘t nhằm gi違m giá thành s違n ph育m c栄aăCôngă tyă tĕng tính c衣nh tr衣nh v噂iăcácăđ嘘i th栄 cùng 
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ngành. T鰻ng giá tr鵜 c栄a d詠 ánăđ亥uăt逢ăd詠 ki院n kho違ng 200 tỷ đ欝ng, v噂i quỹ đ医t sẵn có thì d詠 án có 
th吋 đ逢嬰c khởi công trong Quý III/2020 và d詠 ki院năhoƠnă thƠnhă trongănĕmă2021. Khi d詠 án hoàn 
thành thì m瓜t ph亥n 鰻năđ鵜nh trong chu厩i s違n xu医t th栄y s違n, ph亥n còn l衣iăcũngăgóp ph亥n nâng doanh 
thuăcũngănh逢ăl嬰i nhu壱n c栄aăCôngătyălênăđángăk吋,ătĕngăhi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh c栄a Công ty. 

 
3.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn. 
 - Ti院p t映c phát tri吋n toàn di羽n con cá tra,ăcáăbasaăvƠăđ亥uăt逢ăquỹ b医tăđ瓜ng s違nătheoăh逢噂ng 

b隠n v英ng, thành m瓜t ngành s違n xu医t hàng hóa l噂n, t鰻 ch泳c s違n xu医t h嬰pă lỦ,ă cóă nĕngă su医t, ch医t 
l逢嬰ng, hi羽u qu違,ăcóăth逢挨ngăhi羽u uy tín, có kh違 nĕngăc衣nh tranh cao và h瓜i nh壱p v英ng chắc vào kinh 
t院 th院 gi噂i.ăĐ欝ng th運i từngăb逢噂cănơngăcaoătrìnhăđ瓜 chuyênămôn,ăđ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh th亥n cho 
CB-CNV, gắn v噂i b違o v羽 môiătr逢運ng sinh thái. 

- Đ鰻i m噂i và 泳ng d映ng khoa h丑c công ngh羽 trong nuôi tr欝ng và ch院 bi院n th栄y s違n, b違o qu違n 
s違n ph育măđ吋 gi違m t鰻n th医t sau s違n xu医t. Hình thành các vùng nuôi công nghi羽p t壱p trung có quy 
mô di羽n tích l噂n theo tiêu chu育n  ASC  phù h嬰p v噂i từng th鵜 tr逢運ng, t衣o s違nă l逢嬰ng cá tra công 
nghi羽p l噂n ph映c v映 xu医t kh育u và tiêu th映 trongă n逢噂c, gắn v噂i truy xu医t ngu欝n g嘘c, xây d詠ng 
th逢挨ngăhi羽u th栄y s違n uy tín, ch医tăl逢嬰ng cao.  

- T壱pătrungăđ嘘iăt逢嬰ng có th鵜 tr逢運ng t嘘t,ăđƣăcóătruy隠n th嘘ng,ăcóăth逢挨ngăhi羽u, ch栄 đ瓜ng s違n 
xu医t gi嘘ng và quy trình s違n xu医t. Áp d映ng các tiêu chu育n kỹ thu壱t và công ngh羽 tiên ti院n, công 
ngh羽 cao vào s違n xu医t gi嘘ng, t壱p trung ngu欝n l詠căđ吋 t衣o ngu欝n gi嘘ng s衣ch b羽nh,ătr逢噂c h院tăđ嘘i v噂i 
con cá tra. 

 - Gi英 v英ng th鵜 ph亥n trên các th鵜 tr逢運ng l噂n (EU, Nam Mỹ, Trung Qu嘘c,ă .ă .),ă đ欝ng th運i 
không ngừng mở r瓜ng th鵜 tr逢運ngăđ吋 tĕngăth鵜 ph亥n trên các th鵜 tr逢運ng ti隠mănĕngăkhácă(Nga,ăTrungă
Đông,ă遺n Đ瓜, cácăn逢噂căĐôngăỂu,ăTrungăMỹ, Châu Phi, Canada, Asean và Úc..). Bên c衣nhăđó,ă
c栄ng c嘘 và phát tri吋n ch院 bi院n th栄y s違n n瓜iăđ鵜a, mở r瓜ng th鵜 tr逢運ngătrongăn逢噂cătrênăc挨ăsở đaăd衣ng 
hóa các s違n ph育măđ吋 phù h嬰p v噂i th鵜 hi院u tiêu dùng c栄aăng逢運i Vi 羽t Nam đ嘘i v噂i s違n ph育m cá tra, 
và c違 d亥u cá.  

- T鰻 ch泳c s違n xu医t th栄y s違n liên hoàn theo chu厩i giá tr鵜 s違n ph育m. Hình thành h羽 th嘘ng 
kênh phân ph嘘i th栄y s違nătrongăvƠăngoƠiăn逢噂c. Xây d詠ng m嘘i quan h羽 liên k院t, chia sẻ l嬰i ích gi英a 
cácăcôngăty,ăng逢運i nuôi, nhà khoa h丑c nhằm t衣oămôiătr逢運ng thu壱n l嬰i nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t. 
Đặc bi羽t chú tr丑ngăgiámăsátăcácăc挨ăsở ch院 bi院n th泳căĕn,ăch院 ph育m sinh h丑c, thu嘘c thú y ph映c v映 
nuôi th栄y s違n,ăđ違m b違o ch医tăl逢嬰ng, an toàn v羽 sinh th詠c ph育m, b違oăđ違m hài hòa l嬰i ích gi英a các 
côngăđo衣n trong chu厩i giá tr鵜 c栄a quá trình s違n xu医t th栄y s違n,ăđ欝ng th運i t衣o s詠 công bằng gi英a các 
thành ph亥n kinh t院 và gi英a các l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng tham gia s違n xu医t th栄y s違n.  
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 BÁO CÁO C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
I/ TÌNH HÌNH TH 衛C HI烏N SO V閏I K 蔭 HO萎CH 
                                                                                                      Đ挨năv鵜 tính: tri羽u đ欝ng 

Ch雨 tiêu 
Th詠c 

hi羽năNĕmă
2018 

K院 ho衣ch 
Nĕmă
2019 

Th詠c 
hi羽nănĕmă

2019 

Tĕngăgi違m so v噂i 
nĕmă2018 

Tĕngăgi違m so v噂i        
k院 ho衣ch 

S嘘 tuy羽t 
đ嘘i 

% 
S嘘 tuy羽t 

đ嘘i  
% 

Doanh 
thu 
thu亥n 

6.342.706 7.538.772 7.744.408 1.401.702 22,10% 205.636 2,73% 

T鰻ng l嬰i 
nhu壱n 
sau thu院 

643.813 650.000 325.955 -317.858 -49,37% -324.045 -49,85% 

 

 Doanh thu thu亥nănĕmă2019 tĕngă1.401 tỷ đ欝ng so v噂iănĕmă2018 t逢挨ngă泳ngătĕngă22,10% . 
ĐơyălƠăk院t qu違 c栄a vi羽c công ty chúng ta phát tri吋n th鵜 tr逢運ng m噂i r医t t嘘t, đặc bi羽t là th鵜 tr逢運ng 
Trung Qu嘘c v噂i dân s嘘 l噂n nh医t th院 gi噂i... Bên c衣nh đóălƠăti院p t映c gi英 v英ng và phát tri吋n các th鵜 
tr逢運ng truy隠n th嘘ng từ đóă lƠmăchoăvi羽c bán hàng c栄a chúng ta thu壱n l嬰iăh挨n. Ngoài ra do trong 
nĕmăvừa qua chúng ta b鰻 sung thêm s違n ph育m m噂iăđ院n v噂iăng逢運iănuôiăcáăđóăchínhălƠăth泳căĕnăth栄y 
s違n v噂i doanh s嘘 h挨nă1.500 tỷ đ欝ngăđƣăgóp ph亥nălƠmătĕngătr逢ởng doanh thu c栄aăCôngătyălênăđángă
k吋. Các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u v隠 b瓜t cá và tình hình kinh doanh c栄a Công ty Trisedco có nhi隠u khởi 
sắc v噂i doanh thu b瓜t Cá, m叡 Cáăh挨nă2.400ătỷ cũngălƠăm瓜t trong nh英ng nhân t嘘 làm nên s詠 c瓜ng 
h逢ởngăđ育y doanh s嘘 tĕngăso v噂iănĕmă2018 h挨nă22%. Nh逢ăv壱y h亥u h院tădoanhăthuătrongănĕmăđ隠uăđ院n 
từ vi羽căkinhădoanhătrongălĩnhăv詠c s違n xu医t th栄y s違n là ch栄 y院uăvƠăchúngătaăđangăth詠c hi羽n vi羽căc挨ă
c医u ngành gi英a các Công ty trong T壱păĐoƠnătheoăđúngăk院 ho衣chăđ隠 ra.  

 So v噂i k院 ho衣ch nĕmă2019 thì doanh thu chúng ta ch雨 tĕng 2,73% so v噂i k院 ho衣ch đ隠 ra. So 
v噂i nĕmă2018ăđ逢嬰căđánhăgiáălƠănĕmăth鵜nhăv逢嬰ng cho t鰻ng kim ng衣ch xu医t kh育u c栄a Vi羽t Nam, thì 
vi羽c doanh thu v磯năđ衣tăh挨năk院 ho衣chăđ隠 ra là m瓜t k院t qu違 r医tăđángăvuiămừngădoănĕmă2019ăđ逢嬰c 
đánhăgiáălƠăm瓜tănĕmăvôăcùngăkhóăkhĕnăchoăcácădoanhănghi羽p xu医t kh育u nói chung và cho Công ty 
IDI nói riêng. Trong khi các doanh nghi羽păkhácăđƣăph違i phá s違n do không c亥m c詠 đ逢嬰c v噂i s泳c ép, 
d逢ăch医n c栄a Chi院nătranhăTh逢挨ngăm衣i Mỹ - Trung thì k院t qu違 trên cho th医y t嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởng c栄a 
Công ty chúng ta khá t嘘tăvƠăt逢挨ngăđ嘘i 鰻n đ鵜nh so v噂i các công ty cùng ngành. Từ đóălƠmăc挨ăsở đ吋 
H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 cũngănh逢ăQuỦăc鰻 đôngătinăt逢ởng vào s詠 đi隠uăhƠnhăđ吋 phát tri吋nătrongăt逢挨ngălai. 

 L嬰i nhu壱n sau thu院 nĕmă2019 gi違m 317 tỷ đ欝ng so v噂iănĕmă2018 t逢挨ngă泳ng gi違m 49,85%.  
Nguyên nhân là do th逢挨ngă chi院n Mỹ - Trung n鰻 ra từ cu嘘iă nĕmă 2018ăđ院n cu嘘iă nĕmă 2019.ă Th鵜 
tr逢運ng Trung Qu嘘c bắtăđ亥u kêu g丑iăng逢運iădơnă trongăn逢噂că逢uă tiênăs穎 d映ng hàng hóa, th詠c ph育m 
trongăn逢噂c khi không th吋 xu医t kh育u sang th鵜 tr逢運ng Mỹ nh逢ătr逢噂căđơy.ăĐi隠u này khi院n vi羽c nh壱p 
kh育u hàng hóa, th詠c ph育m c栄a Trung Qu嘘c gi違m xu嘘ngă đángă k吋. Trong khi, th鵜 tr逢運ng Trung 
Qu嘘c-H欝ng Kông luôn chi院măh挨nă40%ăth鵜 ph亥n xu医t kh育u c栄a Công ty IDI. Bên c衣nhăđóăvi羽c giá 
cá tra nguyên li羽u gi違m m衣nhă cũngă 違nhăh逢ởngă đ院n k院t qu違 kinh doanh c栄a Công ty trongănĕm 
2019,ăđ欝ng th運iăđơyăcũngăchínhălƠănguyênănhơnăd磯năđ院n vi羽căkhôngăđ衣t k院 ho衣chăđ隠 ra c栄aănĕmă
2019. 

       Tóm tắt m瓜t s嘘 ch雨 tiêu kinh doanh c栄aăIDIăquaăcácănĕmănh逢ăsau:  
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Ch雨ătiêu 
Nĕmă
2016 

Nĕmă
2017 

Nĕmă
2018 

Nĕmă
2019 

Doanhăthuăthu亥n 4.041.174 5.328.502 6.342.706 7.744.408 
L嬰iănhu壱nătừăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh 100.331 362.059 721.847 354.281 
L嬰iănhu壱nătr逢噂căthu院 105.575 361.333 717.894 352.914 
L嬰iănhu壱năsauăthu院 99.550 342.892 643.813 325.955 
L嬰iănhu壱năg瓜p 333.433 646.269 998.313 699.275 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tĕngătr逢ởng doanh thu   (Đvt:ătri羽uăđ欝ng)                     Tĕngătr逢ởng l嬰i nhu壱n (Đvt:ătri羽uăđ欝ng)             
       
    Tóm tắt tình hình tài chính c栄aăIDIăquaăcácănĕmănh逢ăsau: 
 

Ch雨ătiêu 
Nĕmă
2016 

Nĕmă
2017 

Nĕmă
2018 

Nĕmă
2019 

T鰻ngătƠiăs違n 5.080.583 5.736.895 6.617.645 7.493.567 
T鰻ngăv嘘năch栄ăsởăh英u 2.151.011 2.220.947 2.664.407 2.891.386 
N嬰ăngắnăh衣n 2.355.358 2.911.803 3.416.607 4.095.662 
N嬰ădƠiăh衣n 574.213 604.144 536.630 506.518 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tình hình tài s違n (Đvt:ătri羽uăđ欝ng) 
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* K 院 ho衣chăcũngănh逢ăđ鵜nhăh逢噂ngăđ亥uăt逢ăsắp t噂iănh逢ăsau:ăĐ育y nhanh ti院năđ瓜 và hoàn thi羽n 

chu厩i s違n xu医t th栄y s違n c映 th吋 nh逢ăsau: 
- Nhanh chóng ti院năhƠnhăđ亥uă t逢 nhà máy bao bì. D詠 ki院n v噂i quỹ đ医t sẵn có, chúng ta s胤 

khởi công d詠 án này trongăgiaiăđo衣n Quý IIIănĕmă2020. Khi nhà máy bao bì hoàn thành thì chúng 
taăcũngăkhôngăph違iăđiămuaăm厩iănĕmăhƠngătrĕm tỷ đ欝ng bao bì cho vi羽c ch院 bi院n cá tra fillet xu医t 
kh育u và vi羽c ch院 bi院n d亥uăĕn, bao bì cho th泳căĕnăth栄y s違n, b瓜t cáầ Và con s嘘 trênăcũngăs胤 l噂n d亥n 
sau m厩iănĕm theo s詠 phát tri吋n c栄a công ty. 

- Bên c衣nh vi羽c kho l衣nh s嘘 3ăđ逢嬰c xây d詠ng bằng ngu欝n v嘘n t詠 có, v噂i s泳c ch泳a thi院t k院 là 
10.000 t医năđ吋 gi違m chi phí th逢運ng xuyên ph違iăthuêăl逢uăkho,ăđ欝ng th運iăđ吋 đápă泳ng nhu c亥uătĕngăcaoă
c栄a khách hàng, (do công su医t t嘘iăđaăc栄a nhà máy ch院 bi院n th栄y s違n s嘘 1 và s嘘 2 khôngăđápă泳ngăđ栄 
nhu c亥u c栄aăkháchăhƠngă)ăđƣăđ逢嬰căđ逢aăvƠoăs穎 d映ng từ cu嘘iănĕmă2018 vì v壱y khi nhà máy ch院 bi院n 
th栄y s違n s嘘 3 hoàn thành s胤 đápă泳ng các nhu c亥uătrênăcũngănh逢ăk院 ho衣ch phát tri吋n b隠n v英ng và lâu 
dài trong nh英ngănĕmăti院p theo. 

- Xây d詠ng trung tâm gi嘘ng ch医tăl逢嬰ng cao và hi羽năđ衣i, v噂iăđ瓜iăngũăchuyênăgiaănghiênăc泳u 
có th吋 泳ng d映ng công ngh羽 sinh h丑c phát tri吋n nh英ng gen t嘘tăđ吋 cho ra cá tra gi嘘ng t嘘t. M映c tiêu c映 
th吋 là s違n ph育m cá tra gi嘘ng s胤 cho ch医tăl逢嬰ng th鵜t t嘘tăh挨n,ătỷ l羽 th鵜tăcaoăh挨năvƠăth運i gian nuôi ngắn 
h挨n,ăs泳căđ隠 kháng t嘘tăh挨n...ăđ吋 cung c医p gi嘘ng cho vùng nuôi cá c栄a công ty góp ph亥n h衣 giá thành 
trong vi羽cănuôiăcáăvƠăđơyăs胤 là chìa khóa m噂iăchoăCôngătyăđ吋 b逢噂căvƠoăgiaiăđo衣n phát tri吋n m噂i. 

- Trong 2 nĕmăt噂i chúng ta ph違i có vùng nuôi t壱p trung kho違n 450 hectaăđápă泳ngăđ栄 các yêu 
c亥u khắt khe v隠 nuôiăcáăvƠăđ衣t tiêu chu育n và sẵng sàng xu医tăđiăđ逢嬰c cácăn逢噂c khó tính nh逢: Mỹ, 
Nh壱t, EU....Vi羽c Công ty có th吋 phát tri吋n t嘘t và b隠n v英ng hay không thì y院u t嘘 nƠyăcũngăkhôngăth吋 
thi院uăkhiăb逢噂căvƠoăgiaiăđo衣n m噂i. 



Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2019                                    Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI 

   IDI cam k院t an toàn cho s詠 h嬰p tác toàn di羽n.                                                 Trang 29                                                               

- D詠 án khu liên h嬰p công nghi羽p và c違ng bi吋n qu嘘c t院 IDI: V噂i v鵜 tríăđ鵜a lý là trung tâm 
c栄aăvùngăĐBSCLănh逢ngăhi羽n t衣iăch逢aăcóăc違ng xu医t nh壱p kh育u nào ho衣tăđ瓜ng hi羽u qu違 và khai thác 
đ逢嬰c ti隠mănĕngănƠyăc栄a vùng. H亥u h院t vi羽c xu医tăhƠngăđiăn逢噂c ngoài c栄a vùng ph違i v壱n chuy吋n 
hàng lên C違ng Sài Gòn, C違ng Cát Lái t嘘n kém chi phí v壱n chuy吋n....Vì th院 Côngătyăcũngăđangăxúcă
ti院n các th栄 t映căcũngănh逢ăthuăx院p ngu欝n v嘘n, tìmăđ嘘iătácăđ吋 s噂m tri吋n khai d詠 án này song song v噂i 
vi羽căthúcăđ育y phát tri吋n kinh t院 vùng theo ch栄 tr逢挨ngăc栄a Chính Ph栄. 

 

 
 
II/ NHÖÕNG THAY ÑOÅI CHUÛ YEÁU TRONG NAÊM 

- Ngày 28/10/2019 Công ty chi tr違 c鰻 t泳c còn l衣iănĕmă2018 bằng c鰻 phi院u là:15% c鰻 t泳c 
bằng c鰻 phi院u. LƠmătĕngăv嘘năđi隠u l羽  từ 1.979.534.200.000 đ欝ng lên 2.276.446.080.000ăđ欝ng,ătĕngă
thêm 296.911.880.000ăđ欝ngăt逢挨ngă泳ng v噂i 29.691.188 c鰻 ph亥nă(10.000ăđ欝ng/cp) theo Ngh鵜 quy院t 
ĐHĐCĐăCôngătyăs嘘 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 25/04/2019.Vi羽cătĕngăv嘘n này hoàn thành vào ngày 
04/11/2019,ăCôngătyăđƣăth詠c hi羽năbáoăcáoăUBCKăNhƠăn逢噂căvƠăđƣăl逢uăkỦăniêmăy院t cho toàn b瓜 s嘘 
c鰻 ph亥nătĕngăthêmănƠy. 

 
- Ngày 12/11/2019 Công ty chi tr違 c鰻 t泳c còn l衣iănĕmă2018 bằng ti隠n mặt là: 5%/c鰻 phi院u. 
 

III/ TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2020 

* Tri ển vọng kinh tế vĩ mô Thế giới:  
Nhìn l衣iănĕmă2019,ăcóă th吋 th医y n隠n kinh t院 toàn c亥uăđƣă trở nên mong manh do h羽 th嘘ng 

th逢挨ngăm衣iăvƠăđ亥uăt逢ăsuyăy院u k吋 từ khi T鰻ng th嘘ng Mỹ DonaldăTrumpătheoăđu鰻iă“cu瓜căđ医u”ăthu院 
quan v噂i Trung Qu嘘c.ăSauăkhiălƠmăđ違o l瓜n c映c di羽n kinh t院 toàn c亥u và chặnăđƠătĕngătr逢ởng kinh t院 
từngăđ逢嬰c d詠 báo là khá v英ng chắcă trongănĕmă2018,ăcĕngă thẳngă th逢挨ngăm衣i gi英a Mỹ và Trung 
Qu嘘c ti院p t映c v胤 nh英ng "v羽t t嘘i"  lên b泳c tranh kinh t院 toàn c亥uănĕmă2019. 

Nh英ngăđònăápăthu院 "ĕnămi院ng tr違 mi院ng" gi英a Washington và Bắc Kinh nhằm vào m瓜t kh嘘i 
l逢嬰ng l噂n hàng hóa c栄a nhau h欝i gi英aănĕmănayăvƠăđ雨nhăđi吋m là tháng 8 vừaăquaăđƣăph亥n nào làm 
giánăđo衣n chu厩i cung 泳ng toàn c亥u, gi違m lòng tin c栄a gi噂iăđ亥uăt逢ăvƠăkinhădoanh,ătừ đóăt衣o ra nh英ng 
rào c違n b医t l嬰iăchoătĕngătr逢ởng kinh t院 th院 gi噂i. 

Trongăkhiăđó,ăti院n trình Brexit chông gai c栄aăn逢噂c Anh v噂i nh英ng bi院năđ瓜ng liên ti院p trên 
chínhătr逢運ngăn逢噂cănƠyăđƣă“ph栄 bóngăđen”ăkhôngăch雨 lên n隠n kinh t院 Anh mà c違 chơuăỂu.ăNguyăc挨ă
c栄aă“Brexităc泳ng”ăkhôngăth臼a thu壱n kéo theo tình tr衣ng h厩n lo衣n th鵜 tr逢運ngătƠiăchính,ăđeăd丑a toàn 
b瓜 n隠n kinh t院 th院 gi噂i, khi院n gi噂iăđ亥uăt逢ă“đ泳ng ng欝iăkhôngăyên”ăsu嘘t nhi隠u tháng. 
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K鵜ch b違n Brexit c泳ngăđ逢嬰c d詠 báo s胤 gây thi羽t h衣i cho c違 đôiăbên,ăkhi院nătĕngătr逢ởng T鰻ng 
s違n ph育m qu嘘c n瓜i (GDP) c栄a Anh gi違m 3,5%, trong khi GDP c栄aăEUăcũngăgi違măh挨nă0,5%. 

Trên th詠c t院, chu厩i th運i gian Brexit b医tăđ鵜nh kéo dài su嘘tă11ăthángăđ亥uănĕmă2019,ătr逢噂c khi 
l瓜 trình m丑i chuy羽n rõ ràngăh挨năsauăcu瓜c b亥u c穎 s噂m ở Anh ngày 12/12 vừaăqua,ăcũngăđƣăđ栄 làm 
suy y院u n隠n kinh t院 c栄a c違 Anh l磯n EU. 

Kinh t院 toàn c亥u 2019 còn h泳ng ch鵜u hàng lo衣t y院u t嘘 gây r栄i ro cao, từ làn sóng bi吋u tình 
b衣o l詠c bùng phát ở Hong Kong (Trung Qu嘘c) hay tình hình r嘘i ren t衣i khu v詠c Mỹ Latinh, t噂i 
nh英ngăcĕngăthẳng Vùng V鵜nh v噂iănguyăc挨ăm瓜t cu瓜c chi院n tranh có th吋 bùngăphátădoăxungăđ瓜t Mỹ-
Iranăleoăthangầ 

Hàng lo衣t di宇n bi院n b医t 鰻n khi院n kinh t院 th院 gi噂iănĕmă2019ăr挨iăvƠoătìnhătr衣ngă“m医tăđƠ”.ăH亥u 
h院t các n隠n kinh t院 trên th院 gi噂i ch泳ng ki院n tình tr衣ng suy gi違m t嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởng kinh t院, bao g欝m 
c違 các n隠n kinh t院 l噂n nh医tănh逢ăMỹ, Trung Qu嘘c, Nh壱t B違n... 

Trongăkhiăđó,ăkinhăt院 chơuăỂuăđƣăb逢噂c vào giaiăđo衣nătĕngătr逢ởng ch壱m kéo dài và l衣m phát 
th医p trong b嘘i c違nh b医t 鰻n cao. 

Sauăkhiătĕngătr逢ởng ch壱m l衣i trong quý II/2019, n隠n kinh t院 EUăd逢運ngănh逢ăv磯n không cho 
th医y kh違 nĕngăph映c h欝iătrongănĕm. 

Chính vì v壱y, t鰻 ch泳c  IMF v磯năchoăth医yăs詠ăl衣căquan khiăđ逢aăraăm泳căd詠ăbáoătĕngătr逢ởngă
3,4%ăchoănĕmă2020,ănh逢ngăđ欝ngăth運iăc違nhăbáoănguyăc挨ăkinhăt院ăth院ăgi噂iă"gi違măt嘘căđ欝ngăb瓜". 

Có th吋 th医y, các thách th泳c trên toàn c亥uăđƣăđặt n隠n kinh t院 th院 gi噂i vào tình tr衣ng b医p bênh 
v噂i hàng lo衣t r栄i ro rình r壱p. Các chuyên gia kinh t院 cho rằngă逢uătiênăchínhăsáchăhi羽n t衣i là d叡 b臼 
rào c違năth逢挨ngăm衣i bằng các th臼a thu壱n b隠n v英ng và ki隠m ch院 cĕngăthẳngăđ鵜a-chính tr鵜. Tuy nhiên, 
đơyăđ隠u là nh英ng v医năđ隠 không th吋 đ逢嬰c gi違i quy院tătrongă“m瓜t s噂m, m瓜t chi隠u”. 

 
* Tri ển vọng kinh tế vĩ mô trong nước: 
N隠n kinh t院 Vi羽tăNamănĕmă2019ăkhépăl衣i v噂i t嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởngăGDPăđ衣t 7,02%, ti院p n嘘iăđƠă

tĕngătr逢ởng 7,08% - m泳c cao kỷ l映cătrongăh挨năm瓜t th壱p kỷ qua - đƣăđ衣tăđ逢嬰cătrongănĕmă2018ătr逢噂c 
đó. 

Tiêuădùngăt逢ănhơnătĕngă7,3%ăvƠăđ亥uăt逢ătĕngă7,7%,ăni隠m tin c栄aănhƠăđ亥uăt逢ăti院p t映căđ逢嬰c 
c栄ng c嘘,ăđ亥uă t逢ă tr詠c ti院păn逢噂căngoƠiăgiaă tĕng.ăV噂i xung l詠că tĕngă tr逢ởng m衣nh, Ngân hàng Phát 
tri吋năchơuăÁă(ADB)ăđƣăđi隠u ch雨nh nâng d詠 báoătĕngătr逢ởng c栄a Vi羽t Nam từ m泳c 6,7% lên 6,8% 
trongănĕmă2020. 

Ð瓜ng l詠cătĕngătr逢ởng trongănĕmă2020ăs胤 đ逢嬰c c栄ng c嘘 nh運 tĕngătr逢ởng m衣nh m胤 c栄a tiêu 
dùngătrongăn逢噂c,ăđ逢嬰c h壱u thu磯n bởi l衣m phát ở m泳c vừa ph違i và s詠 l噂n m衣nh c栄a t亥ng l噂p thu 
nh壱p trung bình. 

Bên c衣nhăđó,ădòngăv嘘năđ亥uă t逢ă tr詠c ti院păn逢噂căngoƠiă (FDI)ăđ逢嬰c d詠 báo s胤 tĕngăv噂i lu欝ng 
v嘘năFDIăđángăk吋 chuy吋n d鵜ch từ C瓜ngăhòaăNhơnădơnăTrungăHoa,ăđặc bi羽tălƠăđ亥uăt逢ăv嘘n c鰻 ph亥n. 
Xu医t nh壱p kh育u s胤 tĕngă lênăkhiăHi羽păđ鵜nh Ð嘘i tác toàn di羽n và ti院n b瓜 xuyênăTháiăBìnhăD逢挨ngă
(CPTPP) cùng Hi羽păđ鵜nhăth逢挨ngăm衣i t詠 do EU-Vi羽t Nam s胤 có hi羽u l詠c vào nĕmă2020. 

L衣măphátăđ逢嬰c gi英 ở m泳c th医p, tỷ giá 鰻năđ鵜nh và chính sách ti隠n t羽 đ逢嬰căđ鵜nhăh逢噂ng h厩 tr嬰 
tĕngătr逢ởng, t衣oăraămôiătr逢運ng kinh t院 vĩămôăthu壱n l嬰iăh挨năđ吋 mở r瓜ng s違n xu医t,ăkinhădoanhăcũngă
nh逢ăđ亥uăt逢ăh瓜 giaăđình. 

Vi羽c tháo g叡 nh英ngăv逢噂ng mắcăđ吋 đ育y m衣nh gi違i ngân theo k院 ho衣ch m瓜t s嘘 d詠 ánăđ亥uăt逢ă
công tr丑ngăđi吋m s胤 góp ph亥năthúcăđ育yătĕngătr逢ởng kinh t院 trongănĕmă2020. 

Nĕmă2020ăđ逢嬰c d詠 báo tình hình th院 gi噂i và khu v詠c s胤 di宇n bi宇n ph泳c t衣p,ăkhóă l逢運ng. 
Chi院nătranhăth逢挨ngăm衣i Mỹ ậ Trung v磯n là nh英ng thách th泳căkhóăđoánăđ鵜nhăđangăkéoăgi違măth逢挨ngă
m衣i toàn c亥u. 

Tĕngătr逢ởng kinh t院 c栄a nhi隠u n隠n kinh t院 l噂n trên th院 gi噂i, bao g欝m c違 Mỹ và Trung Qu嘘c 
đ逢嬰c d詠 báoăđangăch壱m l衣i. Giá d亥u th院 gi噂i di宇n bi院n khó d詠 báo. 

https://bnews.vn/tag/trung-quoc/138654/1.html
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Các y院u t嘘 bên ngoài không m医y thu壱n l嬰i nh逢ăv壱y s胤 có nh英ng 違nhăh逢ởng b医t l嬰iăđ院n n隠n 
kinh t院 đ鵜nhăh逢噂ng xu医t kh育uăvƠăcóăđ瓜 mở caoănh逢ăVi羽t Nam. 

Ð吋 gi英 v英ng thành qu違 phát tri吋n kinh t院 đ亥y 医năt逢嬰ngăvƠătĕngătr逢ởng ở m泳căcaoăcũngănh逢ă
đ違m b違o phát tri吋n kinh t院 ậ xã h瓜i ngày càng b隠n v英ng, Chính ph栄 c亥n ti院p t映căđi隠u hành 鰻năđ鵜nh 
kinh t院 vĩămôăvƠăđ育y m衣nhăh挨năn英a c違i cách th吋 ch院, c違i thi羽năh挨năn英aămôiătr逢運ng kinh doanh và 
đ亥uăt逢,ănhằm t衣oăđi隠u ki羽n cho khu v詠căt逢ănhơnăthamăgiaăvƠăđóngăgópănhi隠uăh挨năn英a cho n隠n kinh 
t院. 

V隠 lơuădƠi,ă quanăđi吋m c栄a chúng tôi là Vi羽t Nam c亥năđ違m b違o tính b隠n v英ng, bao trùm 
trong phát tri吋n kinh t院, chú tr丑ngăđ院n ch医tăl逢嬰ngăh挨nălƠăt嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởng. 

Tr逢噂c nh医t, Vi羽t Nam c亥n ph違i làm nhi隠uăh挨năn英aăđ吋 ti院p t映căđ育y m衣nh các c違iăcáchătáiăc挨ă
c医u quan tr丑ng, bao g欝m c違i cách doanh nghi羽pănhƠăn逢噂c,ălĩnhăv詠c tài chính ậ ngân hàng, bên c衣nh 
nh英ng c違i cách quan tr丑ngătrongălĩnhăv詠c y t院 và giáo d映c. 

Th泳 hai, c亥n gi違i quy院tătínhăl逢叡ng c詠c c栄a n隠n kinh t院,ăđặc bi羽tăđ嘘i v噂i ngành s違n xu医t ậ 
ch院 bi院n, ch院 t衣o,ălĩnhăv詠căđangăb鵜 chi ph嘘i b噂i các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ătr詠c ti院păn逢噂c ngoài, khu 
v詠c còn có liên k院t y院u hoặc không có m嘘i liên k院t nào v噂i các doanh nghi羽pătrongăn逢噂c. 

Trongălĩnhăv詠c nông nghi羽p,ăth逢挨ngăm衣i hóa nông nghi羽păđóngăvaiătròăr医t quan tr丑ng,ăđặc 
bi羽t là trong b嘘i c違nh Vi羽t Nam v磯năđangăphátătri吋n nông nghi羽p d詠a nhi隠u vào các ngu欝n l詠c t詠 
nhiên. 

Th泳 ba, Vi羽t Nam c亥nănơngăcaoănĕngă su医tă laoă đ瓜ng,ă trongăđóă tĕngă tr逢ởng c亥năđ逢嬰c d詠a 
nhi隠uăh挨năvƠoăđ鰻i m噂i sáng t衣o và công ngh羽, thay vì các y院u t嘘 sẵnăcóănh逢ălaoăđ瓜ng và các tài 
nguyên thiên nhiên khác. 

Vi羽t Nam c亥năthúcăđ育y phát tri吋n h羽 th嘘ng qu嘘c gia v隠 đ鰻i m噂i sáng t衣oăđ吋 có th吋 áp d映ng 
nhanh chóng các công ngh羽 tiên ti院năvƠătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c c衣nh tranh trên th鵜 tr逢運ng toàn c亥u, 
cũngănh逢ăthamăgiaăsơuăh挨năvƠoăchu厩i giá tr鵜 qu嘘c t院. 

Cu嘘i cùng, Vi羽tăNamăcũngăc亥n gi違i quy院t nh英ng thách th泳c phát sinh v隠 bi院năđ鰻i khí h壱u, 
v医năđ隠 nhân kh育u h丑c và thu hẹp kho違ng cách b医tăbìnhăđẳng xã h瓜i. 

 

* Tri ển vọng ngành cá tra fillet xuất khẩu:  

Theo Hi羽p h瓜i Ch院 bi院n và Xu医t kh育u Th栄y s違n (VASEP), T鰻ngădi羽nătíchănuôiăcáătraă
nĕmă 2019ă đ衣tă 6,6ă nghìnă ha,ă tĕngă 22,2%ă soă v噂iă nĕmă 2018. S違nă l逢嬰ngă đ衣t 1,42 tri羽u t医n,ă t逢挨ngă
đ逢挨ngăv噂iănĕmă2018.ăC違 n逢噂c hi羽năcóă200ăc挨ăsởăs違n xu医t gi嘘ngăcáătra,ă3.000ăhaă逢挨ngăd逢叡ng cá 
gi嘘ng,ă khôngă đ鰻i so v噂iă nĕmă 2018,ă s違n xu医tă đ逢嬰c kho違ng 21 t雨 cá tra b瓜t,ă h挨nă 2,1 t雨 cá tra 
gi嘘ng. Trongănĕmă2019,ăđƣă thayă th院 đ逢嬰c 45.000 con cá b嘘 mẹ ch丑n gi嘘ng. D詠 ki院nă trongănĕmă
2020 s胤 thay th院 h院t 60.000 con cá b嘘 mẹ. 

Cũngătheo VASEP, k院tăthúcănĕmă2019, xu医t kh育u cá tra gi違m t衣i nhi隠u th鵜 tr逢運ng l噂n kéo 
theo t鰻ng xu医t kh育u ch雨 đ衣t 2 t雨 USD, gi違m 11,4% so v噂iănĕmă2018.ăVASEPăchoăbi院tănĕmă2019,ă
khóăkhĕnăở h亥u h院t các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u, giá cá tra nguyên li羽u trongăn逢噂c gi違m m衣nhăđƣăkhi院n 
cho giá tr鵜 gi違m thêm. Tháng 12/2019, giá tr鵜 xu医t kh育u cá tra ở h亥u h院t th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u l噂n 
trongătopă10ăđ隠u gi違m, trừ Trung Qu嘘c - Hong Kong. 

Riêng tháng 12/2019, trong khi h亥u h院t các th鵜 tr逢運ng l噂nă đ隠u có giá tr鵜 gi違m thì xu医t 
kh育u cá tra sang th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c - Hong Kong v磯năđ衣t g亥n 74 tri羽u USD, chi院măh挨nă39%ă
t鰻ng xu医t kh育u cáătraăvƠătĕngă61,5%ăsoăv噂iănĕmă2018. Tính c違 nĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 xu医t kh育u cá 
tra sang th鵜 tr逢運ngănƠyăđ衣t 662,5 tri羽uăUSD,ătĕngă25,3%ăvƠăchi院m 33% t鰻ng xu医t kh育u cá tra.  

Nĕmă2019,ăduyănh医tătrongăquỦăIăđ亥uănĕm,ătơmălỦăxu医t kh育u cá tra sang th鵜 tr逢運ng Mỹ và EU 
tích c詠c và ch運 đ嬰i hi v丑ng ở các quý ti院p. Tuy nhiên, Mỹ gi違mătr逢噂c r欝i EU gi違m sau l亥năl逢嬰t qua 

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-ca-tra.html
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các tháng. Cu瓜c chi院n tranh Mỹ - Trung khi院n s違năl逢嬰ng cá rô phi - s違n ph育m c衣nh tranh m衣nh m胤 
v噂i cá tra t衣i Mỹ gi違m m衣nhăcũngăkhôngăgiúpăíchăgìăchoăvi羽căgiaătĕngătỷ tr丑ng cho cá tra t衣i Mỹ. 
Mỹ v磯n d詠ng rào c違n kỹ thu壱t v隠 thu院 ch嘘ng bán phá giá cao và cho t噂i t壱n cu嘘iănĕmă2019ăm噂iăđ逢aă
ra công b嘘 chính th泳c v隠 vi羽c công nh壱năt逢挨ngăđ逢挨ngăv隠 h羽 th嘘ng ki吋m tra, ki吋m soát an toàn th詠c 
ph育măđ嘘i v噂i cá tra xu医t kh育u c栄a Vi羽t Nam. Tính h院t cu嘘iănĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 xu医t kh育u cá tra 
sang Mỹ đ衣t 287,7 tri羽u USD, gi違m 47,6% so v噂iă nĕmă 2018.ă M噂iă đơy, FSIS (thu瓜c B瓜 Nông 
nghi羽p Mỹ)ăcũngăđ逢aăraăthôngăbáoăm噂i, k吋 từ ngày 01/02/2020 hoặcăsauăngƠyănƠy,ăc挨ăquanănƠyăs胤 
ki吋m thêm ch雨 tiêu Escherichia coli (E. coli) và Enterococcus gi嘘ngă nh逢ă v噂i Salmonella trên s違n 
ph育m cá tra xu医t kh育u. Nh英ng tiêu chu育n kỹ thu壱t c栄a th鵜 tr逢運ng này càng trở nên khắtăkheăh挨năđ嘘i 
v噂i s違n ph育m cá tra. 

V噂i EU, hai quý cu嘘iănĕm,ăxu医t kh育u cá tra sang 4 th鵜 tr逢運ngăđ挨nălẻ l噂n trong kh嘘i là Hà 
Lan,ăAnh,ăĐ泳c, B雨 có d医u hi羽u ch壱m l衣i r欝i gi違m d亥n. Khác v噂i tinh th亥n l衣c quan từ đ亥uănĕm, giá 
xu医t kh育u trung bình s違n ph育m cá tra sang các th鵜 tr逢運ngă nƠyă cũngă gi違m theo giá nguyên li羽u. 
Trong tháng 12/2019, giá tr鵜 xu医t kh育uăcáătraăsangăEUăđ衣t 17,8 tri羽u USD, gi違mă31,7%.ăNĕmă2019,ă
t鰻ng giá tr鵜 XKăđ衣t 235,4 tri羽u USD, gi違m 3,5% so v噂iănĕmătr逢噂c. 

Mặc dù tháng 12/2019, giá tr鵜 xu医t kh育u sang th鵜 tr逢運ng ASEAN ch雨 đ衣t 14,4% và gi違m 
24,4%. H院tănĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 xu医t kh育u cá tra sang th鵜 tr逢運ngănƠyăđ衣t 195,4 tri羽u USD, gi違m 
3,6% so v噂iănĕmătr逢噂c. "Nh逢ng,ăv隠 c挨ăb違n, xu医t kh育u cá tra sang Thái Lan và Malaysia v磯năđ逢嬰c 
cho là s胤 kh違 quanătrongănĕmă2020ădoănhuăc亥u nh壱p kh育u t逢挨ngăđ嘘i t嘘t.ăĐơyăv磯năđ逢嬰c coi là hai th鵜 
tr逢運ng ti隠mănĕngătrongănĕmănay",ăVASEPănh壱năđ鵜nh. 

V医năđ隠 quy ho衣ch và liên k院t 
ĐBSCLălƠăvùngănuôiăcáătraăchínhăc栄aăn逢噂căta.ăTr逢噂căđơy,ăcó 10 t雨nh th違 nuôiăcáătra,ănh逢ngă

hi羽n nay, theo Hi羽p h瓜i Cá tra Vi羽t Nam, m瓜t s嘘 đ鵜aăph逢挨ngăđƣăthuăhẹp hoặc không còn nuôi cá tra 
n英a. Chẳng h衣n, t雨nhăSócăTrĕng,ăH壱uăGiang,ăVĩnhăLongăgi違m di羽n tích và s違nă l逢嬰ng nuôi, t雨nh 
Kiên Giang hoàn toàn không còn nuôi, trong khi m瓜t s嘘 đ鵜aăph逢挨ngăkhácăl衣iătĕngădi羽n tích và s違n 
l逢嬰ng. M瓜t s嘘 đ鵜aăph逢挨ngănuôiăcáătraăch栄 l詠cănh逢ăSócăTrĕng,ăVĩnhăLong,ăB院năTre,ăĐ欝ngăThápăđƣă
ban hành quy ho衣ch vùng nuôi, m瓜t s嘘 đ鵜aăph逢挨ngăkhácăcũngăb逢噂căđ亥u hoàn thi羽n công tác rà soát 
quy ho衣ch vùng nuôi, góp ph亥năđ鵜nh hình b違năđ欝 quy ho衣ch vùng nuôi cá tra c栄a c違 n逢噂c, giúp 
nâng cao công tác qu違n lý, ch雨 đ衣o s違n xu医t c栄a chính ph栄 đ嘘i v噂i ho衣tăđ瓜ng nuôi cá tra. 

Bên c衣nhăđó,ăcácădoanhănghi羽p ch院 bi院năcáătraăcũngăđƣăd亥n hình thành vùng nuôi nguyên 
li羽u t詠 ch栄,ăđ違m b違oăcácăđi隠u ki羽n tiêu chu育n kỹ thu壱t nguyên li羽uăcũngănh逢ă鰻năđ鵜nh nguyên li羽u 
đ亥u vào ph映c v映 cho ch院 bi院n xu医t kh育u,ăđápă泳ng các yêu c亥u v隠 truy xu医t ngu欝n g嘘c và ch医tăl逢嬰ng 
s違n ph育m c栄a các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u khó tính, nâng cao ch医tăl逢嬰ng và giá thành c栄a s違n ph育m cá 
tra c栄a Vi羽t Nam. 

Ng逢嬰c l衣i, tr逢噂căđơyănôngădơnănuôiăcáătra t逢挨ngăđ嘘i dè dặt trong vi羽c th違 nuôi cá tra. Sau 
nh英ngăkhóăkhĕnăliênăti院p từ vƠiănĕmăg亥năđơy,ăng逢運iănuôiăcáătraăr挨iăvƠoăc違nh c衣n ki羽t ngu欝n l詠c 
hoặc khá th壱n tr丑ngătr逢噂c quy院tăđ鵜nh th違 nuôi v映 m噂i.ăDoăđó,ădùăgiáănguyênăli羽uăđangătĕngăcao,ă
song nhi隠uăng逢運i nuôi v磯n không mặn mà th違 gi嘘ng v映 m噂i do lo ng衣i không bi院t giá còn duy trì 
đ逢嬰căchoăđ院n khi thu ho衣ch v映 m噂i hay l衣iă r挨iăvƠoăc違nhă“đ逢嬰c mùa m医tăgiá”.ăM瓜t trong nh英ng 
nguyên nhân c栄a hi羽năt逢嬰ng trên là do kh違 nĕngăliênăk院t gi英aăng逢運i nuôi và doanh nghi羽p ch院 bi院n 
còn kém. Chu厩i liên k院t gi英a doanh nghi羽păvƠăng逢運iănuôiăch逢aănhi隠u,ăch逢aăchặt ch胤, nhi隠u h瓜 còn 
gặpăkhóăkhĕnătrongăvi羽c ký k院t h嬰păđ欝ng bao tiêu s違n ph育m v噂i doanh nghi羽p ch院 bi院n. Nguyên 
nhơnăđ院n từ c違 2 phía, doanh nghi羽p và h瓜 nuôi.ăCóătr逢運ng h嬰p doanh nghi羽păkhôngătáiăđ亥uăt逢ăchoă
ng逢運i nuôi v映 k院 ti院p,ăsongăcũngăcóătr逢運ng h嬰p h瓜 nuôi t詠 ý phá h嬰păđ欝ng, bán s違n ph育m ra bên 
ngoài khi th医yăđ逢嬰c giá d磯năđ院n tình tr衣ng trên. 

Con gi嘘ngăcũngălƠăv医năđ隠 c亥năđ逢嬰c tháo g叡 ngay n院u mu嘘năđ衣tăđ逢嬰c m映c tiêu đ隠 ra cho 
ngƠnhăcáătraănĕmă2019. Hi羽n nay, cá tra gi嘘ngăđang đ嘘i mặt v噂i nhi隠u b羽nhănh逢ăxu医t huy院t, trắng 
mang, trắng gan, và nh医tă lƠăcĕnăb羽nh nguy hi吋m gan th壱n m栄ầxu医t phát từ nhi隠u nguyên nhân. 
Tr逢噂c h院t, là do cá b鵜 nhi宇m khu育n gây các b羽nh xu医t huy院t,ăđ嘘m trắngầ,ăhoặc b鵜 các loài ký sinh 
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trùng (trùng mặt tr運i,ătrùngăbánhăxeầ),ăgiápăxácăkỦăsinhăvƠăn医m gây h衣i. Bên c衣nhăđó,ăch院 đ瓜 dinh 
d逢叡ng cho cá không cân đ嘘iăđƣăgơyăraăh瓜i ch泳ng thi院u vitamin, thi院uăcanxi;ămôiătr逢運ng vùng nuôi 
b鵜 ô nhi宇mầCùng v噂iăđó,ăcácănhƠăkhoaăh丑căcũngăch雨 ra v医năđ隠 t欝n t衣i hi羽n nay c栄aăcácăc挨ăsở 逢挨ngă
nuôi cá tra gi嘘ng,ăđóălƠătỷ l羽 s嘘ngătrongăquáătrìnhă逢挨ngănuôiăcáătraăgi嘘ngăđangăgi違m. Minh ch泳ng 
cho v医năđ隠 này là s違nă l逢嬰ng cá b瓜tă tĕngănh逢ngăcáăgi嘘ngăkhôngă tĕng.ăNguyênănhơnăd磯năđ院n tình 
tr衣ngănƠy,ătr逢噂c h院t là do m壱tăđ瓜 逢挨ngăquáăcaoănênăth泳căĕnăt詠 nhiênăbanăđ亥u cho cá b瓜tăkhôngăđ栄, 
môiătr逢運ngăaoă逢挨ngăkhôngăđ違m b違o. 

 

Tháo g叡 khóăkhĕn 
Có th吋 nói tình hình quy ho衣ch nuôi chắc chắn s胤 đ逢嬰c c違i thi羽năsauăkhiăcácăđ鵜aăph逢挨ngă

hoàn thành quy ho衣ch vùng nuôi, từ đóăch医n ch雨nh d亥n ho衣tăđ瓜ng th違 nuôi c栄aăng逢運iădơn,ăkhôngăđ吋 
tái di宇n hi羽năt逢嬰ng t詠 phát, m衣nh ai n医yălƠmănh逢ăth運i gian vừa qua. Tuy nhiên, Chính Ph栄 v磯n c亥n 
ph違iătĕngăc逢運ngăh挨năn英a liên k院t gi英aăng逢運i nuôi và doanh nghi羽p, h厩 tr嬰 doanh nghi羽păvƠăng逢運i 
nuôi h嬰p tác hi羽u qu違, b隠n v英ngăđ吋 đ衣t m映c tiêu cùng có l嬰i. 

Đ嘘i v噂i v医năđ隠 con gi嘘ng và v壱tăt逢,ăc挨ăquanăqu違nălỦănhƠăn逢噂c c亥n có thêm các chính sách 
h厩 tr嬰 cácăc挨ăsở s違n xu医t gi嘘ng cá tra mở r瓜ng quy mô, giúp các doanh nghi羽p ti院p c壱n v噂i công 
ngh羽, kỹ thu壱tăđ吋 nâng cao ch医tăl逢嬰ng con gi嘘ng, ki吋m tra, ki吋m soát ch医tăl逢嬰ng con gi嘘ng chặt ch胤 
h挨n.ăC亥n ph違i hoàn thi羽n quy trình kỹ thu壱tă逢挨ngăgi嘘ng, nơngăcaoănĕngăl詠c qu違n lý, c亥n có s詠 h厩 
tr嬰 tích c詠c từ ngành ch泳cănĕngăvƠăs詠 liên k院t gi英a nông dân và nhà khoa h丑c. Các nhà cung c医p 
th泳căĕn,ăthu嘘c thú y th栄y s違năcũngăc亥n liên k院t chặtăh挨năv噂i doanh nghi羽p ch院 bi院năvƠăng逢運i nuôi 
cáăđ吋 phân ph嘘i l嬰i nhu壱n h嬰p lý và chia sẻ r栄i ro trong chu厩i s違n xu医t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sao Mai hợp tác với Hiệp hội cá giống tỉnh An Giang 

V隠 th鵜 tr逢運ng tiêu th映, hi羽n nay Trung Qu嘘c là th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u l噂n th泳 2 cho mặt hàng 
cá tra c栄a Vi羽t Nam. Tuy nhiên, theo nh壱n đ鵜nh c栄a Hi羽p h瓜iăCáătra,ătuyăđangăcóăm泳cătĕngătr逢ởng 
khá cao, song Trung Qu嘘c v磯năluônăđ逢嬰căđánhăgiáălƠăth鵜 tr逢運ng ti隠m 育n nhi隠u r栄iăroăđ嘘i v噂i các 
mặt hàng xu医t kh育u c栄a Vi羽t Nam. Không ch雨 r栄i ro trong ho衣tăđ瓜ng mua bán, th鵜 tr逢運ng Trung 
Qu嘘căcũngăngƠy càng khó tính v隠 ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m. Hi羽n th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘căđƣăbắtăđ亥u xi院t 



Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2019                                    Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI 

   IDI cam k院t an toàn cho s詠 h嬰p tác toàn di羽n.                                                 Trang 34                                                               

chặtăcácăquyăđ鵜nh v隠 qu違n lý ch医tăl逢嬰ng cá tra nh壱p kh育u.ăDoăđó,ăcácădoanhănghi羽păcũngăc亥n chú ý 
đi隠u này. C亥năđaăd衣ngăhóaăh挨năn英a các s違n ph育m cá tra xu医t kh育u,ăđặc bi羽t là các s違n ph育m ch院 
bi院n và s違n ph育m giá tr鵜 giaătĕngăcao.ăTheoănh壱năđ鵜nh c栄a ngành h違i quan, cáătraănĕmă2019 xu医t 
kh育u v噂i 35 lo衣i s違n ph育m, tuy nhiên, ch栄 y院u v磯nălƠăcáătraăđôngăl衣nh, chi院măđ院n 99% kim ng衣ch; 
còn l衣i tỷ l羽 quá nh臼 cá tra ch院 bi院n (cá tra t育m gia v鵜, cá tra t育m b瓜t, cá tra cu瓜n hoa h欝ng và cá tra 
xiênăqueầ).ăM瓜t nghiên c泳u c栄a các chuyên gia ở Khoa Công ngh羽 th詠c ph育mă(Tr逢運ngăĐHăNôngă
lâm TPHCM) cho bi院t, th鵜t phi lê ch雨 chi院m kho違ng 36% tr丑ngăl逢嬰ng con cá. Còn l衣i 64% tr丑ng 
l逢嬰ngăconăcáăth逢運ngăđ逢嬰c g丑i là ph映 ph育m, th壱m chí là ph院 ph育m có giá tr鵜 dinhăd逢叡ngăcao,ăch逢aă
đ逢嬰c quan tâm ch院 bi院n thành s違n ph育m có ch医tăl逢嬰ng. V噂i s違năl逢嬰ng cá tra m瓜tănĕmătrênă1ătri羽u 
t医n, ti隠mănĕngăch逢aăđ逢嬰c khai thác còn r医t l噂n. 

Đ吋 lƠmă đ逢嬰că đi隠u này, các doanh nghi羽p ch院 bi院n c亥nă đ鰻i m噂i công ngh羽,ă đ鰻i m噂i s違n 
ph育mătheoăh逢噂ng b隠n v英ng,ăgiaă tĕngăgiáă tr鵜 cho các s違n ph育m ch院 bi院n. Cùng v噂i s詠 h厩 tr嬰 c栄a 
Chính Ph栄, các doanh nghi羽păcũngăc亥n t詠 nh壱n th泳c t亥m quan tr丑ng c栄a vi羽c c違i ti院n công ngh羽 
n院u mu嘘n ti院p t映c t欝n t衣i và phát tri吋n trong b嘘i c違nh hi羽n nay. 

 

 * Trên những cơ sở đó, Hội đồng quản tr ị đã đề ra kế hoạch năm 2020 như sau: 
 
+ăNhanhăchóngăkhaiăthácăl逢嬰ng v嘘năđ亥uăt逢ă đƣăb臼 ra,ănh逢ăho衣tăđ瓜ng tri羽tăđ吋 công su医t nhà 

máy.ăĐ欝ng th運i tri吋n khai nhanh d詠 án nhà máy bao bì th栄y s違n, nhà máy ch院 bi院n Th栄y s違n s嘘 3, 
trung tâm nghiên c泳u gi嘘ng th栄y s違n nhằmăđ違m b違o quy trình s違n xu医t khép kín, gi違m giá thành 
s違n ph育m xu医t kh育u từ đóă tĕngă s泳căđ隠 kháng cho s違n ph育m c栄aă côngă tyă tr逢噂căcácăđ嘘i th栄 c衣nh 
tranh. 

+ Ti院p t映c liên k院t v噂i các h瓜 nuôiăcáătra,ăđ違m b違o ch栄 đ瓜ng 90-95% ngu欝n nguyên li羽uăđ衣t 
ch医tăl逢嬰ng, 鰻năđ鵜nh cho nhu c亥u nguyên li羽u nhà máy. 

+ Mở r瓜ngăđ亥uăt逢ăvùngănguyênăli羽uăđiăkèmăv噂i xây d詠ng và phát tri吋n trung tâm gi嘘ng ch医t 
l逢嬰ng cao. 

+ Mở r瓜ng th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Qu嘘c, 遺nă Đ瓜, ASEAN các 
n逢噂c SNG, thông qua các h瓜i ch嬰,ăch逢挨ngătrìnhăxúcăti院năth逢挨ngăm衣i, qu違ngăbáătrênăcácăph逢挨ngă
ti羽n truy隠năthôngăn逢噂c ngoài. 

+ Xây d詠ng m瓜tăth逢挨ngăhi羽u m衣nh v隠 th泳căĕnăth栄y s違n điăkèmăđóălƠăcôngătácăh嬰p tác v噂i 
nông dân trên tinh th亥n h厩 tr嬰, h嬰p tác c違 2 cùng có l嬰i. 

+ Thi院t l壱p chi nhánh ở m瓜t s嘘 th鵜 tr逢運ng m噂iăđ吋 tĕngăc逢運ng kh違 nĕngăbánăhƠngănh逢ăTrungă
Qu嘘c, Nam Mỹ. 

+ Ti院p t映c gi違m chi phí s違n xu医t, giá thành s違n ph育m,ăcũngănh逢ăđ鵜nh m泳c s違n xu医t. 
+ C違i ti院n và nâng cao ch医tăl逢嬰ngăhƠngăhóa,ăđ違m b違o xây d詠ng m瓜tăth逢挨ngăhi羽uăđẹp v噂i 

khách hàng. 
+ Tri羽tăđ吋 khai thác m丑i ngu欝n v嘘năđ吋 đ違m b違oăđ栄 v嘘n cho ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh. 
+ Ti院p t映căđƠoăt衣o và phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c theo chi隠u sâu. 
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BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC  
I/ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH &TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH (đínhăkèmăbáoăcáoătƠiă
chính) 
1.1 K院t qu違 ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhănĕmă2019 

 
 

Sauă3ănĕmătĕngătr逢ởng m衣nh m胤 c違 v隠 giá c違 và s違năl逢嬰ng, nĕmă2019ălƠănĕmăt逢挨ngăđ嘘i 
khóăkhĕnăv噂i ngành cá tra. Giá cá tra s映t gi違m m衣nh d亥năđ隠u từ m泳c 35.000ăđ/kgăăđ亥uănĕmăxu嘘ng 
còn 18.000 ậ 19.000ăđ/kg,ăt逢挨ngă泳ng v噂i m泳c gi違m kho違ng 47%. Trừ Trung Qu嘘c và Hongkong 
(tĕngă25%ăsoăv噂i 2018) thì các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u h亥u h院tăđ隠u gặpăkhóăkhĕnăv噂i doanh s嘘 s映t 
gi違m m衣nh, ví d映 th鵜 tr逢運ng Mỹ gi違m 47.6%, EU gi違m 3.5%, Asean gi違m 3.6%, Mexico gi違m 7%, 
Brazil gi違m 29.3%, Colombia gi違m 25.3%. T鰻ng kim ng衣ch xu医t kh育u c栄aăngƠnhăcáătraăđ衣t 2.004 
tỷ USD, gi違m 11.4% so v噂iă2019.ăTrongă tìnhăhìnhăkhóăkhĕnănh逢ăv壱y, doanh s嘘 xu医t kh育uănĕmă
2019 c栄aă IDIăđ衣t 134,6 tri羽uăUSD,ă tĕngănhẹ 4% so v噂iănĕmă2018.ă IDIăv磯n ti院p t映c gi英 v英ng th鵜 
ph亥n ở các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u truy隠n th嘘ng c栄aămìnhănh逢ăTrungăQu嘘c (8% th鵜 ph亥n TQ), Mexico 
(d磯năđ亥u, chi院m 25.6% th鵜 ph亥n), Hongkong (26.4% th鵜 ph亥n). 

Nĕmă2020ăd詠 ki院năcònăkhóăkhĕnăh挨năsoăv噂iănĕmă2019ădoă違nhăh逢ởng nặng n隠 c栄a d鵜ch 
b羽nh COVID-19. Trong quý 1, Trung Qu嘘c- tơmăđi吋m khởi phát c栄a d鵜ch, là th鵜 tr逢運ng b鵜 違nh 
h逢ởng nặng n隠 nh医tăđ嘘i v噂i ngành cá tra. T噂i tháng 3, khi Trung Qu嘘căđƣăc挨ăb違n kh嘘ng ch院 đ逢嬰c 
d鵜ch b羽nh và bắtăđ亥u nh壱p kh育u cá tra trở l衣i thì khắp các th鵜 tr逢運ng khác d鵜ch b羽nh l衣i bùng phát, 
từ châu Âu, châu Mỹ,ăTrungăĐông,ăt噂i các qu嘘c gia châu Á khác. Tình hình xu医t kh育u c栄a IDI nói 
riêng và ngành cá tra Vi羽t Nam nói chung trongănĕmă2020ăs胤 ph映 thu瓜c r医t l噂n vào kh違 nĕngăcácă
th鵜 tr逢運ng h欝i ph映c từ d鵜ch COVID-19. Tuy nhiên, v噂i l嬰i th院 th鵜 ph亥n l噂n ở Trung Qu嘘c- 
HongKong, d詠 ki院n tình hình xu医t kh育u c栄a IDI s胤 không quá 違măđ違m trong th運i gian ch運 đ嬰i các 
qu嘘c gia tiêu th映 cá tra l噂n khác ki吋măsoátăđ逢嬰c d鵜ch b羽nh.  

V隠  phía IDI,  Công ty v磯n ti院p t映căđƠăphátătri吋n 鰻năđ鵜nh và b隠n v英ng, khẳngăđ鵜nhăth逢挨ng 
hi羽u và v鵜 th院 trên th鵜 tr逢運ng Qu嘘c T院.ăNĕmă2019 vừaăqua,ăCôngătyăđƣăđ衣tăđ逢嬰c m瓜t s嘘 k院t qu違 kh違 
quanănh逢ăsau: 
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Ch雨ătiêu Nĕmă2018 Nĕmă2019 
Chênhăl羽ch Theoăk院tăc医u 

Tĕng/gi違m % Nĕmă
2018 

Nĕm Chênh 
l羽ch 2019 

1.ăăDoanhăthuăbánăhƠngăvƠăcungăc医păd鵜chăv映 6.342.706.364.753 7.744.408.629.558 1.401.702.264.805 22,10% 100% 100% 0,00% 

2.ăăCácăkho違năgi違mătr瑛ădoanhăthu 1.492.176.404 12.525.807.185 11.033.630.781 739,43% 0,02% 0,16% 0,14% 

3.ăăDoanhăthuăthu亥năbánăhƠngăvƠăcungăc医păd鵜chăv映 6.341.214.188.349 7.731.882.822.373 1.390.668.634.024 21,93% 99,98% 99,84% -0,14% 

4.ăăGiáăv嘘năhƠngăbán 5.342.900.722.193 7.032.607.001.871 1.689.706.279.678 31,63% 84,24% 90,81% 6,57% 

5.ăăL嬰iănhu壱năg瓜păv隠ăbánăhƠngăvƠăcungăc医păd鵜chăv映 998.313.466.156 699.275.820.502 -299.037.645.654 -29,95% 15,74% 9,03% -6,71% 

6.ăăDoanhăthuăho衣tăđ瓜ngătƠiăchính 149.333.987.413 58.079.291.368 -91.254.696.045 -61,11% 2,35% 0,75% -1,60% 

7.  Chi phí tài chính 198.265.120.105 159.490.896.860 -38.774.223.245 -19,56% 3,13% 2,06% -1,07% 

     Trongăđó:ăChiăphíălƣiăvay 174.093.020.748 145.418.375.749 -28.674.644.999 -16,47% 2,74% 1,88% -0,87% 

8.  Chi phí bán hàng 175.825.549.268 194.209.177.950 18.383.628.682 10,46% 2,77% 2,51% -0,26% 

9.ăăChiăphíăqu違nălỦădoanhănghi羽p 51.709.947.828 49.373.469.992 -2.336.477.836 -4,52% 0,82% 0,64% -0,18% 

10.ăL嬰iănhu壱năthu亥năt瑛ăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh 721.846.836.368 354.281.567.068 -367.565.269.300 -50,92% 11,38% 4,57% -6,81% 

11.ăThuănh壱păkhác 3.131.673.749 9.116.788.487 5.985.114.738 191,12% 0,05% 0,12% 0,07% 

12. Chi phí khác 7.084.741.899 10.483.648.102 3.398.906.203 47,98% 0,11% 0,14% 0,02% 

13.ăL嬰iănhu壱năkhác (3.953.068.150) (1.366.859.615) 2.586.208.535 -65,42% -0,06% -0,02% 0,04% 

14.ăT鰻ngăl嬰iănhu壱năk院ătoánătr逢噂căthu院 717.893.768.218 352.914.707.453 -364.979.060.765 -50,84% 11,32% 4,56% -6,76% 
15.ăChiăphíăthu院ăTNDNăhi羽năhƠnh 74.088.655.259 26.961.580.813 -47.127.074.446 -63,61% 1,17% 0,35% -0,82% 
16.ăChiăphíăthu院ăTNDNăhoƣnăl衣i (8.108.069) (2.565.417) 5.542.652 -68,36% 0,00% 0,00% 0,00% 

17.ăL嬰iănhu壱năsauăthu院ăthuănh壱pădoanhănghi羽p 643.813.221.028 325.955.692.057 -317.857.528.971 -49,37% 10,15% 4,21% -5,94% 

18.ăLƣiăc挨ăb違nătrênăc鰻ăphi院uă(*) 3.465 1.555 -1.910 -55,12% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Doanh thu  bán hàng và cung c医p d鵜ch v映: T鰻ngăDoanhăthuănĕmă2019 đ衣t 7.744 tỷ 
đ欝ngătĕngă1.401 tỷ đ欝ng so v噂iănĕmă2018,ăt逢挨ngă泳ng v噂i t雨 l羽 tĕngălƠă22,10%. V噂i t嘘căđ瓜 tĕngăkháă
nhanh c栄a doanh thu cho th医y Công ty có nh英ngăchínhăsáchăbánăhƠngăcũngănh逢ămở r瓜ng th鵜 tr逢運ng 
là h嬰p lý. Bên c衣nhăđóălƠăs詠 ch雨 đ衣o sâu sắc c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 cũngănh逢ăBanăđi隠uăhƠnhăđƣăc嘘 
gắng áp d映ng nhi隠u chính sách linh ho衣t trong vi羽c bán hàng. Mặcădùătr逢噂c áp l詠c c衣nh tranh r医t l噂n 
từ các doanh nghi羽p cùng ngành đ欝ng th運i b鵜 違nhăh逢ởng nhi隠uăkhóăkhĕnătrongăchi院nătranhăth逢挨ngă
m衣i Mỹ -Trung,ănh逢ngăv噂i t嘘căđ瓜 tang Doanh thu trên, cho th医y ni隠m tin phát tri吋n c栄a Công ty 
trong nh英ngănĕmăti院p theo. 

Giá v嘘n hàng bán và l嬰i nhu壱n g瓜p: Ta th医y t嘘căđ瓜 tĕngăc栄a giá v嘘n 31,63 % cao h挨n t嘘c 
đ瓜 tĕngăc栄a doanh thu 22,10%.ăNguyênănhơnănĕmă2019 giá cá tra nguyên li羽u liên t映c gi違m có lúc v隠 
18.000ăđ欝ng/kg,ăđ欝ng th運i giá bán cá tra xu医t kh育u liên t映c gi違m.ăTrongăkhiăđóăCôngătyăchúngătaăđƣă
ch嘘t giá,ký các h嬰păđ欝ng bao tiêu, nuôi liên k院t v噂i các h瓜 nông dân từ đ亥uănĕmă2019ăđ吋 鰻năđ鵜nh s違n 
xu医t cho các nhà máy ch院 bi院n th栄y s違n, doăđóăgiáăv嘘n hàng bán b鵜 違nhăh逢ởngătĕng cao h挨nădoanhă
thu khi giá cá nguyên li羽u liên t映c gi違m.ăĐóăcũngălƠănguyênănhơnălƠmăcho l嬰i nhu壱n g瓜p gi違m g亥n 
30% so v噂iănĕmă2018. 

Doanh thu ho衣tăđ瓜ng tài chính: Doanh thu ho衣tăđ瓜ng tài chính gi違m 91,25 tỷ đ欝ngăt逢挨ngă
泳ng v噂i tỷ l羽 61,11% so v噂iănĕmă2018. K院t qu違 nƠyădoătrongănĕmădòngăti隠n kinh doanh c栄a Công ty 
gặp nhi隠uăkhóăkhĕn khiăth逢挨ng chi院n Mỹ - Trung kéo dài khi院n vi羽c xu医t kh育u gặp nhi隠uăkhóăkhĕn,ă
đi隠uănƠyălƠălỦădoălƠmăBanălƣnhăđ衣oăđi隠u hành Công ty quy院tăđ鵜nhăđ逢aăh挨nă50%ăph亥n ti隠n g穎i t衣i các 
t鰻 ch泳c tín d映ng v隠 鰻năđ鵜nh s違n xu医t,ăđ欝ng th運i vi羽c t雨 giá USD liên t映cătĕng,ălƣiăsu医t cho vay USD 
t衣i các t鰻 ch泳c tín d映ng liên t映cătĕngăcao cũngă違nhăh逢ởng không nh臼 cho doanh thu ho衣tăđ瓜ng tài 
chínhătrongănĕmăc栄a Công ty.  

Chi phí tài chính: Chi phí tài chính gi違m 38,77 tỷ đ欝ngă t逢挨ngă泳ng 19,56 % so v噂iănĕmă
2018. Nguyênănhơnă lƠă trongănĕmă2019, Banăgiámăđ嘘căđƣăg穎i nhi隠uăđ隠 ngh鵜 gi違m lãi su医t vay do 
Côngătyăluônăđápă泳ngăđ亥yăđ栄 và th詠c hi羽n t嘘tăcácăđi隠u ki羽n cho vay c栄a các t鰻 ch泳c tín d映ng.ăĐ欝ng 
th運iăluônălƠă“ăđ嘘i tác chi院năl逢嬰c”ăphátătri吋n toàn di羽n và lâu dài v噂i các t鰻 ch泳c tín d映ng.ăĐi隠u này 
đƣăđ逢嬰c ch医p thu壱nănênăCôngătyăluônăđ逢嬰c áp d映ng các gói cho vay v噂i lãi su医tă逢uăđƣi,ăđơyăchínhălƠă
nguyên nhân khi院n chi phí lãi vay gi違măđángăk吋.ăTuyănhiênă,ătrongănĕmă2019ăCôngătyăđƣăkhởi công 
xây d詠ng nhà máy ch院 bi院n th栄y s違n s嘘 3 v噂i công su医t 250 t医n/ngày/12gi運 nên khi院n chi phí tài 
chính v磯n ở m泳c g亥n 160 tỷ,ăcaoăh挨năsoăv噂i doanh thu ho衣tăđ瓜ng tài chính. 

 Chi phí bán hàng: ChiăphíăbánăhƠngătĕngă18,38 tỷ đ欝ng v噂i tỷ l羽 tĕngălƠă10,46% so v噂iănĕmă
2018. V噂i t嘘căđ瓜 tĕngăc栄a doanh thu 22,10% ta th医y t嘘căđ瓜 tĕngăc栄a chi phí bán hàng g亥n bằng 50% 
t嘘căđ瓜 tĕngădoanhăthu.ăĐi隠u này cho th医y h羽 th嘘ng qu違n lý ki吋m soát t嘘t kho違n m映c chi phí này v磯n 
là r医t hi羽u qu違. Do trongănĕmă2019 chi院nătranhăth逢挨ngăm衣i Mỹ - Trungăđƣă違nhăh逢ởng tiêu c詠c t噂i 
trên toàn Th院 gi噂i. Vi羽c xu医t kh育u gặp nhi隠uăkhóăkhĕnăh挨nănĕmă2018ă違nhăh逢ởng t噂iăđaăs嘘 các doanh 
nghi羽pătrongăn逢噂c.ăTrongăkhiăđó,ăCôngătyăIDIăv磯năđ違m b違o 鰻năđ鵜nh s違n xu医tăvƠăduyătrìăcôngăĕnăvi羽c 
làm cho g亥n 5.000 CB-CNV Công ty đó là m瓜t n厩 l詠c tuy羽t v運i c栄aăBanălƣnhăđ衣o, c栄a b瓜 ph壱n s違n 
xu医t - kinhă doanhăđƣă th詠c hi羽năđ逢嬰c tri羽tă đ吋 nh英ng ch雨 đ衣o sâu sắc c栄aăbană giámăđ嘘c góp ph亥n 
không nh臼 trong vi羽c h衣n ch院 đ逢嬰c t嘘iăđaăcácăchiăphíăbánăhƠng. 

Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p: Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p gi違m 2,33 tỷ đ欝ng so v噂i nĕmă
2018,ăt逢挨ngă泳ng gi違m 4,52% . Nhìn vào k院t qu違 cho th医y Côngătyăđangăth詠c hi羽n chính sách 鰻năđ鵜nh 
s違n xu医t ậ kinhădoanh,ătĕngăc逢運ng tìm ki院m các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u m噂i, ch運 đ嬰i th運iăc挨ăkhiăsóngă
gió c栄aăTh逢挨ngăchi院năquaăđi,ăvi羽c xu医t kh育u t嘘t trở l衣i , s胤 ti院p t映c mở r瓜ng quy mô phát tri吋n. 

L嬰i nhu壱n t瑛 ho衣tăđ瓜ng kinh doanh: L嬰i nhu壱n từ ho衣tăđ瓜ng kinh doanh gi違m 367,56 tỷ 
đ欝ng so v噂iănĕmă2018,ă t逢挨ngăđ逢挨ngăv噂i t嘘căđ瓜 gi違m 50,92%. Nguyên nhân m瓜t ph亥nă lƠădoănĕmă
2019 lƠănĕmămƠăVi羽tăNamăđ衣t kỷ l映c m噂i v噂i t鰻ng kim ng衣ch xu医t kh育u c違mănĕmăđ衣t trên 482,23 tỷ 
USD, l亥năđ亥u tiên Vi羽tăNamăđ衣t m泳c xu医t siêu trên 7 tỷ USD. Có th吋 nóiănĕmă2018ălƠăm瓜tănĕmăvôă
cùng th鵜nhăv逢嬰ng. Bên c衣nhăđó,ănĕmă2019ăthìăvôăcùngătráiăng逢嬰c,ăcĕngăthẳngăTh逢挨ngăchi院n không 
ngừngă giaă tĕng,ă vi羽c xu医t kh育u không ngừng gặpăkhóăkhĕn,ă giáă cáă traă nguyênă li羽u liên t映c gi違m 
m衣nh, d鵜ch b羽nhăgiaă tĕng,ầ.ăĐơyă lƠ nh英ng nguyên nhân chính khi院n cho vi羽c l嬰i nhu壱n từ ho衣t 
đ瓜ngăkinhădoanhănĕmă2019ăc栄a Công ty gi違m. 
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Chi phí thu院 TNDN: Chi phí thu院 TNDN gi違m 47,12 tỷ đ欝ng,ăt逢挨ngă泳ng gi違m 63,61 % so 
v噂iănĕmă2018.ă 

 

1.2 Tình hình taøi chính. 

 

Ch雨ătiêu Nĕmă2018 Nĕmă2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

                 
1,20  

                 
1,21  

+ăH羽ăs嘘ăthanhătoánăngắn: 

TƠiăs違năngắnăh衣n/N嬰ăngắnăh衣n 

+ H羽ăs嘘ăthanhătoánănhanh: 

0,97 0,86 (TƠiăs違năngắnăh衣nă- HƠngăt欝năkho) 
               N嬰ăngắnăh衣n 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn                  
0,60  

                 
0,55  +ăH羽ăs嘘ăN嬰/T鰻ngătƠiăs違n 

+ăH羽ăs嘘ăN嬰/V嘘năch栄ăsởăh英u 
               

1,28  
                 

1,42  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

                 
6,76  

                 
4,98  

+ăVòngăquayăhƠngăt欝năkho: 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 

+ăDoanhăthuăthu亥n/T鰻ngătƠiăs違n 
              

0,96  
                 

1,03  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
                 

0,05  
                 

0,04  +ăH羽ăs嘘ăL嬰iănhu壱năsauăthu院/Doanhăthuăthu亥n 

+ăH羽ăs嘘ăL嬰iănhu壱năsauăthu院/V嘘năch栄ăsởăh英u 
                 

0,13  
                 

0,11  

+ăH羽ăs嘘ăL嬰iănhu壱năsauăthu院/T鰻ngătƠiăs違n 
                 

0,05  
                 

0,04  

+ăH羽ăs嘘ăL嬰iănhu壱nătừăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh/Doanhăthuăthu亥n 
                 

0,11  
                 

0,05  

 

II/ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH 
2.1 S違năl逢嬰ng s違n ph育m/giá tr鵜 d鵜ch v映 
 - Công ty cung c医p s違n ph育m không x穎 lý ph映 gia, s違n ph育măđóngătúiălẻ cho h羽 th嘘ng nhà 
hàng và siêu th鵜, s違n ph育măd逢噂i d衣ng cá fillet, cá cắtăkhúc,ăcáănguyênăcon,ăv.vầăGi違măđ鵜nh m泳c s違n 
xu医t, cắt gi違măchiăphíăvƠătĕngăc逢運ng qu違n lý ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m.  

- Côngă tyăđ亥uă t逢ă  nhà máy ch院 bi院n th栄y s違n s嘘 1 v噂i công su医t thi院t k院 300 t医n nguyên 
li羽u/ngày (ho衣tăđ瓜ng trong 12 gi運). Nhà máy ch院 bi院n th栄y s違n s嘘 2 v噂i công su医t 150 t医n NL/ngày 
/12 gi運. Bên c衣nhăđóăđ吋 đápă泳ngăđ栄 nhu c亥uăđ挨năhƠngăthìăCôngătyăcũngăth詠c hi羽n thuê gia công c栄a 
1 s嘘 đ挨năv鵜 bên ngoài và t鰻ng doanh s嘘  từ xu医t kh育u mang v隠 doanh trên 134,6 tri羽u USD trong 
nĕmă2019 (ch逢aăk吋 doanh s嘘 xu医t kh育u c栄a Công ty Trisedco). 
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- C挨ăc医u doanhăthuătrongănĕm: 
 

C愛ăC遺U DOANH THU THU 井N 
                                                                                                                             Đvt:ăVND 

STT KHO謂NăM影C 
Nĕmă2018 Nĕmă2019 

Giáătr鵜 Tỷă
tr丑ng 

Giáătr鵜 Tỷă
tr丑ng 

1 
Doanh thu bán hàng hóa, 
thƠnhăph育măcáătra 3.563.411.225.486 56,18% 3.578.415.868.862 46,21% 

2 DoanhăthuăB瓜tăCá,ăm叡ăcá 1.530.473.348.214 24,13% 2.435.266.891.226 31,45% 

3 
Doanh thu bán hàng hóa, 
thƠnhăph育măth泳căĕnăchĕnănuôi 1.125.787.188.800 17,75% 1.560.610.001.600 20,15% 

4 Doanhăthuăcungăc医păd鵜chăv映 84.210.411.816 1,33% 86.516.015.290 1,12% 
5 Doanhăthuăb医tăđ瓜ngăs違năđ亥uăt逢 37.394.428.892 0,59% 83.599.852.580 1,08% 
6 Doanh thu khác 1.429.761.545 0,02% 0 0,00% 

T鰻ngăC瓜ng 6.342.706.364.753 100% 7.744.408.629.558 100% 
 

+ăTrongăc挨ăc医uădoanhăthu,ălĩnhăv詠c th栄y s違n gi英 v鵜 trí ch栄 đ衣o, chi院m g亥n 97,81% trong  nĕmă
2019. 

+ăDoanhăthuălĩnhăv詠c th栄y s違nănĕmă2019 tĕngăg亥n 1.355 tỷ đ欝ngăt逢挨ngăđ逢挨ngătĕngă21,79% 
so v噂iănĕmă2018.ăĐi隠uăđóăchoăth医yăđ逢嬰c ti隠m nĕngăphátătri吋n r医t 鰻năđ鵜nhăvƠăt逢挨ngăđ嘘i l噂n c栄a con 
cá tra t衣iăĐ欝ng bằng Sông c穎u long nói chung và IDI nói riêng.  

+ăCònăc挨ăc医u doanh thu  v隠 d鵜ch v映, b医tăđ瓜ng s違năvƠăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng h衣 t亥ng chi院m tỷ tr丑ng 
th医păvƠătĕngătr逢ởngăkhôngăđángăk吋.ăTheoăc挨ăc医u ngành c栄a Công ty IDI và c栄a c違 T壱păđoƠnăSao Mai 
thì IDI ch雨 t壱p trung cho vi羽c hoàn thi羽n chu厩i s違n xu医t th栄y s違n khép kín ch泳 không còn t壱p trung 
vào các m違ng khác. 

- C挨ăc医uăchiăphíătrongănĕm:  

                                            C愛ăC遺UăCHIăPHệăGIÁăV渦Năăă                                    Đvt:ăVND 

STT KHO謂NăM影C 
NĔMă2018 NĔMă2019 

Giáătr鵜 Tỷă
tr丑ng 

Giáătr鵜 Tỷă
tr丑ng 

1 
Giáăv嘘năc栄aăhƠngăhóa,ă
thƠnhăph育măcáătraăđƣăbán 

2.769.977.030.227 51,84% 3.045.927.944.158 43,24% 

2 Giáăv嘘năB瓜tăCá,ăm叡ăcá 1.426.176.954.477 26,69% 2.324.271.125.110 33,00% 

3 
Giáăv嘘năc栄aăhƠngăhóa,ă
thƠnhăph育măth泳căĕnăchĕnă
nuôiăđƣăbán 

1.047.534.976.592 19,61% 1.530.430.558.000 21,73% 

4 
Giáăv嘘năc栄aăd鵜chăv映ăđƣă
cungăc医p 

53.974.228.228 1,01% 61.756.707.032 0,88% 

5 
Giáăv嘘năkinhădoanhăB医tă
đ瓜ngăs違năđ亥uăt逢 

36.039.365.816 0,67% 68.678.238.000 0,98% 

6 
D詠ăphòngăgi違măgiáăhƠngă
t欝năkho 

7.768.405.308 0,15% 12.535.220.999 0,18% 

7 Giáăv嘘năkhác 1.429.761.545 0,03% 0 0,00% 

T鰻ngăC瓜ng 5.342.900.722.193 100% 7.043.599.793.299 100% 
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            + Giá v嘘n bán hàng hóa, thành ph育mălĩnhăv詠c th栄y s違n chi院m tỷ tr丑ng 97,97%ătrongănĕmă
2019, tĕng 1.657 tỷ đ欝ng so v噂iănĕmă2018. Ta th医y t嘘căđ瓜 tĕngăc栄a giá v嘘n hàng hóa thành ph育m 
tĕngă là 24% so v噂iănĕmă2018 trongăkhiădoanhă thuă tĕngă21,79% cho th医y vi羽c giá cá nguyên li羽u 
ngoài th鵜 tr逢運ngănĕmăgi違m sâu, nhi隠u Doanh nghi羽p dừng thu mua cá tra nguyên li羽u do xu医t kh育u 
khóăkhĕn.ăTrongăkhiăđóăvi羽c nuôi liên k院t ch嘘tăgiáăbanăđ亥u v噂i các h瓜 nông dân ngày từ đ亥uănĕmă
2019 khi院năCôngătyăcũngăgặpăkhóăkhĕnătrongăvi羽c giá v嘘nătĕngălên,ătuyănhiên Công ty v磯nă逢uătiênă
thu mua cá c栄a các h瓜 nông dân nuôi liên k院tă tr逢噂c tiên, nên các h瓜 nuôi liên k院t v噂i Công ty vô 
cùng yên tâm và có cái nhìn g亥năgũiăv噂i Công ty, từ đóăt衣o ni隠m tin tuy羽tăđ嘘i trong vi羽că“ăđ欝ng cam 
c瓜ng kh鰻”,ăgắn bó v噂i Công ty trongăt逢挨ngălai. 

 

2.2 Nguyên v壱t li 羽u:  
- Cá tra là ngu欝n nguyên li羽u d宇 nuôi, có th吋 nuôi bè, nuôi ao, nuôi trong qu亥ngăđĕng,ănuôiă

h欝 và nuôi ở các c欝n trên sông. V噂i nh英ngă逢uăth院 v隠 đặc tính sinh h丑cănh逢ăkh臼e, d宇 nuôi, ít b羽nh, d宇 
sinh s違n nhân t衣o, thêm vào đóăđi隠u ki羽n th運i ti院t vùng sông C穎u Long khá phù h嬰p,ăđ違m b違o vi羽c 
nuôi cá có th吋 th詠c hi羽năquanhănĕm.ă 

- Cáătraăđƣăcóămặt trên khắp th院 gi噂i là s詠 l詠a ch丑n s嘘 m瓜t c栄a gi噂i bình dân t噂iătrungăl逢u và 
c違 gi噂iăth逢嬰ngăl逢u. Nhu c亥u cá tra trên th院 gi噂i là vô h衣năcóăbaoănhiêuăcũngăbánăh院t.ăVìăcácăn逢噂c 
khác ở th逢嬰ngăl逢uăsôngăMêkôngăcũngăcóănuôiăcáătra,ănh逢ngăs嘘 l逢嬰ng r医t ít không hi羽u qu違, không có 
Ủănghĩaăth鵜 tr逢運ng. 

- D詠 báo kim ng衣ch xu医t kh育u cá tra c栄a Vi羽tăNamăđ院nănĕmă2022 s胤 ti院n g亥n 3 t雨 USD. 
Ng逢運i tiêu dùng l詠a ch丑n cá tra làm th泳căĕnăhằng ngày, thay th院 các ngu欝năđ衣măđ瓜ng v壱t khác vì 
các v医năđ隠 liênăquanăđ院n b羽nh tim m衣ch và các v映 ng瓜 đ瓜c th詠c ph育m và d鵜ch b羽nh ở th鵜t heo, gà, 
bò... Trong khi ngu欝n cung h違i s違n không th吋 tĕng,ăvìăkhaiăthácăbi吋n g亥nănh逢 bão hòa và s違năl逢嬰ng 
ngày càng c衣n ki羽t.  

- Giá cá tra phù h嬰p v噂i m丑i thành ph亥nădơnăc逢.ăTrongăkhiăt衣iăcácăn逢噂c phát tri吋n phí môi 
tr逢運ng, giá nhân công cao và các chính sách h衣n ng衣chăđánhăbắtăđangăt衣o ra l嬰i th院 l噂n cho cá tra 
Vi羽t Nam.  
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2.3 Trìnhăđ瓜 công ngh羽. 
 - Dây chuy隠n và trang thi院t b鵜 ch院 bi院n hi羽năđ衣i.ăCh逢挨ngătrìnhăqu違n lý ch医tăl逢嬰ng theo tiêu 
chu育n an toàn v羽 sinh th詠c ph育m qu嘘c t院. Nhà máy nằm ở trung tâm vùng nguyên li羽u và ngu欝n 
nhân l詠c ch院 bi院n cá tra nằm trong m瓜t c映m công nghi羽p riêng nên d宇 dàng mở r瓜ng phát tri吋n. 
 - V壱n chuy吋n cá nguyên li羽uăđ院n dây chuy隠n ch院 bi院n,ăđ逢運ngăđiăc栄a bán thành ph育m r医t h嬰p 
lỦ,ăđ挨năgi違n hóa công tác qu違n lý và ti院t ki羽m chi phí. Không gian bên ngoài s違n xu医t g丑n gàng, s衣ch 
s胤 và mỹ quan, thân thi羽n v噂iămôiătr逢運ng. 
 - Thi院t b鵜 c医păđôngăvƠăch院 bi院n xu医t x泳 từ Nh壱t B違n, Châu Âu và Mỹ, ho衣tăđ瓜ng 鰻năđ鵜nh, s違n 
xu医t hàng ch医tăl逢嬰ng cao, cho phép bán t詠 đ瓜ng và t詠 đ瓜ng hóa các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t. Công nhân 
có kỹ nĕngălaoăđ瓜ng lành ngh隠. Cán b瓜 qu違n lý s違n xu医t là nh英ngăng逢運i có kinh nghi羽m làm vi羽c lâu 
nĕmăđemăđ院n giá thành s違n xu医t h嬰p lý và th医p nh医t. 
 
 - Đ亥uănĕmă2011ănhƠămáyăch院 bi院n s嘘 1ăđƣăhoƠnăthƠnhă100%ăv噂i công su医t thi院t k院 300 t医n 
nguyên li羽u/ngày (12 gi運).  
 

+ăNhƠăx逢ởng s違n xu医t 15.000 m2, h羽 th嘘ng thi院t b鵜 c医păđông,ăcôngăc映 d映ng c映 ch院 bi院năđápă
泳ngăđ逢嬰c công su医t 300 t医n NL/ngày. Kho l衣nh có s泳c ch泳a 4.600 t医n cá thành ph育m. 

+ H羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢噂c, c医păn逢噂căđ衣t tiêu chu育n Châu Âu, công su医t x穎 lý 240 m3 n逢噂c/gi運. 
H羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢噂c th違iăđ衣t tiêu chu育năn逢噂c lo衣iăAăđ逢嬰c phép th違iăraămôiătr逢運ngătheoăquiăđ鵜nh c栄a 
Vi羽t Nam, công su医t x穎 lý 240m3 n逢噂c/gi運. 

+ H羽 th嘘ng c医păđi羽n, tr衣măđi羽n công su医tă3.750ăKVAăvƠăhaiămáyăphátăđi羽n d詠 phòng 3.250 
KVA. Tr衣m cân cá v噂iă2ăbƠnăcơnăđi羽n t穎 t詠 ghi t違i tr丑ng m厩i bàn cân 10 t医n. 

+ăNhƠăĕnăchoăcánăb瓜 và công nhân s泳c ch泳aă3.000ăng逢運i/l逢嬰tăĕn.ăX逢ởngăc挨ăkhíăs穎a ch英a. 
Trung tâm ki吋m nghi羽m đ逢嬰c xây d詠ng khang trang s衣chăđẹp. H羽 th嘘ngăsơnăđ逢運ng n瓜i b瓜 đ逢嬰c gi英 
s衣ch v噂i bóng cây xanh ph栄 mát t衣o không khí trong lành tho違i mái. 

+ Tr映 sở làm vi羽că đ逢aă vƠoă s穎 d映ng, hoàn thành tr衣măphátă đi羽n th泳 2 có công su医t 3.750 
KVA,ănhƠăđ吋 xe công nhân, b吋 ch泳aăn逢噂c s衣ch 500m3

, b吋 lyătơmăn逢噂c th違i, b運 kè c壱p sông L医p Vò. .  
+ Cu嘘iănĕmă2013ăthìăcôngătyăcũngăđƣăhoƠnăthƠnhăd詠 án nhà máy tinh luy羽n d亥u cá v噂i dây 

truy隠n, máy móc hi羽năđ衣iăđ逢嬰c nh壱p từ Châu âu và hoàn toàn t詠 đ瓜ng. Nhà máy ho衣tăđ瓜ng d詠a vào 
h羽 th嘘ngăđi隠u khi吋n trung tâm g欝mă4ămáyăviătínhăđ逢嬰c l壱pătrìnhăvƠăđi隠u ch雨nh các thông s嘘 cho nhà 
máy d亥u theo yêu c亥u. Bên c衣nhăđóăđ瓜iăngũăcán b瓜 qu違n lý v壱năhƠnhănhƠămáyăđ逢嬰căBanălƣnhăđ衣o 
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công ty sàng l丑c,ăđƠoăt衣o r医t chuyên nghi羽p. Từ trìnhăđ瓜 chuyênămônăđ院n phong cách làm vi羽căcũngă
nh逢ătinhăth亥n trách nhi羽m r医t cao và hi羽n t衣i hoàn toàn làm ch栄 công ngh羽 tinh luy羽n d亥u có th吋 nói 
là hi羽năđ衣i nh医t th院 gi噂i. Hi羽n t衣i d詠 ánănƠyăđƣăđ逢嬰c chuy吋n giao cho Công ty con c栄a IDI là Công ty 
DAT qu違n lý và khai thác. 

+ Tháng 05/2016 nhà máy ch院 bi院n th栄y s違n s嘘 2ăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng v噂i công su医t 150 t医n 
nguyên li羽u/ngày/12 gi運. 

+ Nhà máy ch院 bi院n th泳căĕnăth栄y s違n chính th泳căđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng tháng 11/2017 đ逢嬰căđ亥uăt逢ă
hi羽năđ衣i theo chi隠u sâu và t詠 đ瓜ng hóa cao, v噂i máy móc thi院t b鵜 đ逢嬰c nh壱p từ ChâuăvƠăcácăn逢噂c 
phát tri吋n nhằmăđ違m b違o cho s違n ph育măđ亥uă raăđ衣t ch医tă l逢嬰ng t嘘t nh医tăcũngănh逢ăti院t ki羽m chi phí 
nhằm gi違măgiáăthƠnhătĕngătínhăc衣nhătranhăh挨n. 

+ăĐ亥uănĕmă2017ăCôngătyăđƣăhoƠnăthƠnhăd詠 án h羽 th嘘ngănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i lắp trên mái che 
nhƠămáyăđôngăl衣nh c栄aăIDI.ăĐơyăđ逢嬰c xem là m瓜t trong nh英ng d詠 án t壱n d映ng ngu欝nănĕngăl逢嬰ng 
đi羽n mặt tr運i vào s違n xu医t l噂n nh医t c違 n逢噂c. Vi羽c nh壱p kh育u thi院t b鵜 từ T壱păđoƠnăKoyoăc栄a Nh壱t B違n 
cũngăchoăth医y Công ty IDI c栄aăchúngătaăluônăđ亥uăt逢ătheoăchi隠u sâu v噂i Công ngh羽 hi羽năđ衣i mà Công 
tyăIDIăluônăđiăđ亥uătr逢噂căcácăđ嘘i th栄 cùng ngành. 

+ Tháng 05/2019 Kho l衣nh s嘘 3 v噂i s泳c ch泳a 10.000 t医n thành ph育măđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng. Giúp 
gi違măđángăk吋 chiăphíăl逢uăkhoăhƠngăthángăc栄a Công ty. 
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    QUY TRÌNH S謂N XU遺T CÁ TRA XU 遺T KH 域U 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                QUY TRÌNH H 烏 TH渦NG TRUY XU遺T 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
2.4 Tình hình nghiên c泳u s違n ph育m m噂i. 
 - Công ty s違n xu医t cá tra fillet xu医t kh育u và ph映 ph育m s違n xu医t thành các s違n ph育m có giá tr鵜 
khácănh逢ăbaoăt穎 cá, bong bóng, b瓜t cá, m叡 thô, phân bón lá, d亥uăcáă.ă.ă.ăLƠmătĕngăgiáătr鵜 s違n ph育m 
khi cung c医p ra th鵜 tr逢運ng. 

- Nhà máy tinh luy羽n d亥u cá s胤 đ逢aăs違n ph育m m噂i ra th鵜 tr逢運ng, nhằm nâng giá tr鵜 m叡 thô từ 
cá tra. M叡 cá qua tinh luy羽n s胤 ngĕnăchặnăvƠăđi隠u tr鵜 b羽nh tim m衣ch, ch泳ngăcĕngăthẳng, b羽nh viêm 
kh噂p, các b羽nh v隠 viêm kinh niên khác và s詠 r嘘i lo衣n h羽 mi宇n d鵜ch,ăđ欝ng th運i DHA là thành ph亥n 
quan tr丑ngă đ院n s詠 phát tri吋n c栄a não. T亥m quan tr丑ng c栄a Omega-3, 6, 9 PUFA d磯nă đ院n giá tr鵜 
th逢挨ngăm衣i c栄a d亥uăcáăđ逢嬰c tinh luy羽năđóălƠăgiáătr鵜 th詠c ph育m cho s泳c kh臼eăconăng逢運i. Ch医tăl逢嬰ng 
và tính 鰻năđ鵜nh làm cho d亥u cá ngày càng quan tr丑ngăh挨n. 

- Nhà máy ch院 bi院n th泳căĕnăth栄y s違n s胤 s穎 d映ng tri羽tăđ吋 b瓜t cá do Trisedco s違n xu医t, nhằm 
cung c医pă l逢嬰ng th泳că ĕnăchoănuôiă tr欝ng th栄y s違n (cá có v育y), t衣o m瓜t dây chuy隠n khép kín trong 
chu厩i s違n xu医t kinh doanh.  

- Nghiên c泳u mua bán và ch院 bi院n g衣o là mặt hàng có m泳c tiêu th映 鰻năđ鵜nh,ălƠăl逢挨ngăth詠c 
thi院t y院uăđ嘘i v噂i nhu c亥uăđ運i s嘘ng hàng ngày, khi giá bi院năđ瓜ng thì nhu c亥u v隠 l逢挨ngăth詠c c栄aăng逢運i 
dân v磯năkhôngăthayăđ鰻i. L嬰i th院 h挨năn英a là nhà máy nằm ở vùng trung tâm c栄a di羽n tích lúa g衣o l噂n 
nh医t c違 n逢噂c. Mặt khác v噂i các ph映 ph育mănh逢ăt医m, cám, tr医uầl衣iăđ逢嬰c cung c医p cho các nhà máy 
trong chu厩i th栄y s違n chúng ta. 

- Côngătyăđangăxúcăti院n trong vi羽căđ亥uăt逢ătrungătơmăgi嘘ng hi羽năđ衣i v噂i kh違 nĕngă泳ng d映ng 
công ngh羽 sinh h丑c, công ngh羽 Gen vào vi羽c s違n xu医t gi嘘ng. Khắc ph映c nh英ng h衣n ch院 mà hi羽n t衣i 

Quy trình ch院 
bi院n 

S詠 th臼a mãn c栄a 
khách hàng 

H羽 th嘘ng         
truy xu医t 

Ngu欝n nguyên li羽u 

Qu違n lý          
ch医tăl逢嬰ng 

 

NGUYÊN LI烏U 

 

XU遺T KH域U 
 

BAO GÓI 

 

S謂N XU遺T 



Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2019                                    Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI 

   IDI cam k院t an toàn cho s詠 h嬰p tác toàn di羽n.                                                 Trang 46                                                               

gi嘘ngăcáătraăđangăb鵜 đ吋 s違n xu医t ra gi嘘ng có ch医tăl逢嬰ng cao, có s泳c kh臼e t嘘tăầănhằmătĕngăhi羽u qu違 
cho công tác nuôi tr欝ng góp ph亥nătĕngăhi羽u qu違 s違n xu医tăkinhădoanhăh挨năn英a trong th運i gian t噂i. 

- Côngătyăcũngăđangănghiênăc泳u tri吋n khai d詠 án nhà máy bao bì th栄y s違n nhằm s違n xu医t ra 
các lo衣iăbaoăbìăđ吋 cung c医p cho chu厩i th栄y s違n c栄a chúng ta và m瓜t s嘘 bao bì khác có th吋 cung c医p ra 
th鵜 tr逢運ng v噂i ch医tăl逢嬰ng t嘘t. D詠 ki院n d詠 ánănƠyăcũng mangătínhăđ瓜t phá v隠 泳ng d映ng công ngh羽 m噂i 
nhằm s違n xu医t s違n ph育m ch医tăl逢嬰ngătĕngătínhăc衣nh tranh gi英a các Công ty cùng ngành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Công ty C鰻 ph亥năĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋n Đa Qu嘘c Gia (IDI)ăđƣăm衣nh d衣năđ亥uăt逢ănghiênăc泳u 

đ吋 phát tri吋n nh英ng s違n ph育m m噂i mang l衣i giá tr鵜 giaă tĕngăcaoăh挨n.ăChínhăvìăv壱y mà trong nĕmă
2017,  IDI đƣăti院n thêm m瓜tăb逢噂c dài trong vi羽c k院t n嘘i toàn di羽n v噂i B瓜 khoa h丑c và công ngh羽 
thôngăquaă“L宇 ký k院t h嬰p tác chuy吋n giao công ngh羽 s違n xu医t các s違n ph育m giá tr鵜 gia tĕngăconăcáă
tra Vi羽tăNam”.ăB違n H嬰p tác có th運i h衣nă5ănĕmăk吋 từ ngày ký k院tăh逢噂ngăđ院n t衣o l嬰i th院 c衣nh tranh 
tuy羽tăđ嘘i cho con cá tra Vi羽t Nam. Nhi隠uănĕmătr逢噂c, T壱păđoƠnăSaoăMaiă(SaoăMaiăậ IDI) là Doanh 
nghi羽p luôn bi院t cách tiên phong 泳ng d映ng công ngh羽 m噂i, thành t詠uă KHKTăđ吋 s違n xu医t ra s違n 
ph育m chuyên sâu từ cá tra. Hi羽n nay, ti隠mănĕngătừ loài th栄y s違n này v磯n còn và l衣i m瓜t l亥n n英a Sao 
Mai-IDI l 衣i ti院p t映căđ瓜tăpháăăđ吋 khai thác nh英ng giá tr鵜 m噂i từ cá tra. Không b臼 l叡 c挨ăh瓜i khi trên n隠n 
t違ng c栄a m嘘i quan h羽 h嬰p tác v噂i các nhà khoa h丑căđƣăđ逢嬰c xác l壱p từ nhi隠uănĕm,ăSaoăMai-IDI s胤 
泳ng d映ng k院t qu違 nghiên c泳u vào s違n xu医t  các s違n ph育m: b瓜t cá giàu lysine, cá tra hun khói, cá h瓜p, 
xúc xích từ cá tra, s違n xu医t Shortening từ d亥u cá, l衣păx逢ởngăcáăv.v.ăầăđ吋 tiêu th映 n瓜iăđ鵜a và ph映c v映 
xu医t kh育u.ăĐơyăs胤 là ti隠năđ隠 đ吋 IDI mở r瓜ng th鵜 tr逢運ng n瓜iăđ鵜a v噂i doanh s嘘 逢噂căđ衣t hàng ngàn tỷ 
đ欝ng m厩iănĕmăvƠăkh違 nĕngăxu医t kh育uăđ吋 mang v隠 hàng tỷ USD khác trongăt逢挨ngălaiăngoài vi羽c xu医t 
kh育uăcáătraăfilletănh逢ăhi羽n nay. 
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Bộ trưởng Bộ NNo&PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm và làm việc với Tập đoàn Sao Mai tại Cụm CN 
Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
 

 
     
    Bộ trưởng Bộ NNo&PTNT thăm quan hệ thống tự động của  nhà máy tinh luyện dầu ăn cao cấp Ranee 
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QUY TRÌNH CH 蔭 BI蔭N CÁ TRA FILLET 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ti院p nh壱n nguyên li羽u 

 
Cân l亥n 1 

 
Cắt ti院t, r穎a l亥n 1, fillet 

 
R穎a l亥n 2, l衣ng da 

 
T衣o hình 

 
Ki吋m soi ký sinh trùng 

 
R穎a l亥n 3 

 
X穎 lý ph映 gia 

 
Cân l亥n 2, r穎a l亥n 4 

Phân lo衣i,ăkíchăth逢噂c, màu 
sắc 

B違o qu違n 

Cân l亥n 3, vào 
PE/PA dò kim 
lo衣i, bao gói 

C医păđông 

M衣 bĕngătái đông 

Ch運 đông 

B違o qu違n 

X院p khuôn 

Dò kim lo衣i, bao 
gói 

Tách khuôn, vào 
PE 

C医păđông 

Ch運 đông 



Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2019                                    Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Ña Quoác Gia IDI 

   IDI cam k院t an toàn cho s詠 h嬰p tác toàn di羽n.                                                 Trang 53                                                               

2.5 Tình hình ki吋m tra ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m/d鵜ch v映  
 - Côngătyăđangăápăd映ngăch逢挨ng trình qu違n lý ch医tă l逢嬰ng theo tiêu chu育n HACCP do Vi羽t 
Namăquyăđ鵜nh,ăđ逢嬰c C映c Qu違n lý Ch医tăl逢嬰ng Nông lâm s違n và Th栄y s違n (Nafiqad) công nh壱n và 
c医p code EU DL 479 ch泳ng nh壱năhƠngăhóaăđ衣t tiêu chu育n xu医t kh育u. 

- Đặc bi羽tă lƠăđangăápăd映ng h羽 th嘘ng qu違n lý ch医tă l逢嬰ngăvƠăđ逢嬰c c医p ch泳ng nh壱năđ衣t tiêu 
chu育n qu嘘c t院 nh逢ă ISOă 9001,ă 2008,ă BRCă 2011,ASC, HACCP, HALAL, FDA, ISO 17025:2005 
(VILASă443).ă.ă.ăĐơyălƠăbằng ch泳ng v噂i khách hàng, là hàng hóa s違n xu医tăraăđ衣t ch医tăl逢嬰ng t嘘t,ăđápă
泳ngăcácăquiăđ鵜nh khắc khe nh医t c栄a th鵜 tr逢運ng th院 gi噂i.    

2.6 Ho衣tăđ瓜ng Marketing  
 - Công ty tham gia các h瓜i ch嬰 th栄y s違n l噂nătrongăn逢噂c và qu嘘c t院, tham gia các kỳ xúc ti院n 
th逢挨ngăm衣i ở n逢噂c ngoài do VASEP và VCCI t鰻 ch泳c. T鰻 ch泳c qu違ng cáo trên các báo qu嘘c t院, 
đĕngăt違i trên các trang web chuyên ngành th栄y s違n. Tích c詠c ho衣tăđ瓜ngăchĕmăsócăkháchăhƠng. 

- Công ty hằngă nĕmă thamă giaă cácă kỳ H瓜i ch嬰 l噂n chuyên ngành th栄y s違nă nh逢ă h瓜i ch嬰 
VIETFISH ở Vi羽t Nam, CONXERMA ở Tây Ban Nha, GUFTFOOD ở Dubai - UAE, h瓜i ch嬰 
BOSTON ở Mỹ, h瓜i ch嬰 th詠c ph育m ở Nga, h瓜i ch嬰 BRUSSEL ở B雨, H瓜i ch嬰 VũăHán,ăThanhăĐ違o, 
Phúc Châu, Qu違ngăChơu,ăTh逢嬰ng H違i ở Trung Qu嘘c....ă đ吋 xây d詠ngă th逢挨ngăhi羽u, gi噂i thi羽u s違n 
ph育m và xúc ti院n bán hàng, nhằm ti院p c壱n và tìm ki院m khách hàng m噂i.  

- Công ty qu違ng cáo hình 違nh trên báo SeafoodăInternational,ăIntrafish.ăĐĕngăthôngătinătrênă
trang web SEAEX, qu違ng cáo trên trang web c栄a VASEP.  

- Công ty m運iă kháchăhƠngăđ院nă thĕmănhƠămáyăđ吋 t衣o ni隠m tin và thuy院t ph映c khách mua 
hƠng.ăĐ鵜nh kỳ g穎i phi院uăthĕmădòăkháchăhƠngăđ吋 lắng nghe ý ki院năđóng góp, từ đóăcóăbi羽năphápăđi隠u 
ch雨nh ph映c v映 khách hàng ngày m瓜t t嘘tăh挨n. 

- Công ty tìm ki院măkháchăhƠngăquaăbáoăđƠi,ăm衣ng internet và s詠 gi噂i thi羽u c栄a các doanh 
nghi羽p trong ngành, c栄a b衣n hàng.  

- Th鵜 tr逢運ng m噂i, công ty s穎 d映ng nh英ng kênh phân ph嘘i có sẵn, duy trì và phát tri吋n m嘘i 
quan h羽 mua bán v噂i khách hàng truy隠n th嘘ng, tìm ki院m mở r瓜ng các khách hàng m噂i.  

- Thông qua vi羽c nuôi liên k院t v噂i nông dân nhằm gi噂i thi羽u s違n ph育m th泳căĕnăth栄y s違n c栄a 
T壱păĐoƠnă đ院n v噂i nông dân, t鰻 ch泳căcôngătácăđánhăgiá hi羽u qu違 c栄a vi羽c s穎 d映ng th泳căĕnăth栄y s違n 
c栄a T壱păĐoƠn. Từ đóăxơyăd詠ng lòng tin cho nh英ngăng逢運iănuôiăcũngăchínhălƠăkháchăhƠngăc栄a Công 
ty bằng hi羽u qu違 mƠănôngădơnăthuăđ逢嬰c. T鰻 ch泳c các h瓜i th違o, h瓜i ngh鵜 v隠 th泳căĕnăth栄y s違n, thông 
qua qu違n cáo trên báo đƠiăvƠăcácăph逢挨ngă ti羽nă thôngă tinăđ衣iăchúngăđ吋 qu違ng bá s違n ph育măđ院n v噂i 
ng逢運i nuôi. 
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IDI tham gia hội chợ thủy sản tại Thanh Đảo – Trung Quốc 
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2.7 Ho衣tăđ瓜ng xã h瓜i và quan h羽 công chúng (PR) 

 - Công ty làm t嘘t công tác xã h瓜i từ thi羽n ở đ鵜aăph逢挨ngăvƠănhi隠u t雨nh thành khác trong c違 
n逢噂c.  

 

 
 
 

- Công ty qu違ngăbáăth逢挨ngăhi羽uătrênăbáo,ăđƠiătrungă逢挨ngăvƠăđ鵜aăph逢挨ngănh逢ăVTV1,ăVTV3, HTV7, 
HTV9, TH C亥năTh挨,ăTHăVĩnhăLong,ăTHăAnăGiang,ă.ă.ă.ăTCăTh栄y s違n, TC Ch泳ngăkhoán,ăbáoăĐ亥uăt逢ă
tài chính, báo An Giang . . . T衣o 医năt逢嬰ngăđẹp v隠 Sao Mai - IDIăđ院n v噂i m丑iăng逢運i. 

- Công ty tuân th栄 cácăquiăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t. T衣o m嘘i quan h羽 t嘘t v噂iăc挨ăquanăch泳cănĕngăvƠăcácă
đ嘘i tác. . . Giúp xây d詠ng nên hình 違nh,ăth逢挨ngăhi羽u IDI. 
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2.8 Nhãn hi羽uăth逢挨ngăm衣i,ăđĕngăkỦăphátăminhăsángăch院 và b違n quy隠n  
- Logo:              

 
-ăPhápălỦ:ăLogoăIDIăđ逢嬰căC映căsởăh英uătríătu羽ăthu瓜căB瓜ăKhoaăh丑că&ăCôngăngh羽ăVi羽tăNamăc医pă          

ch泳ngănh壱năđĕngăkỦănhƣnăhi羽uătheoăquy院tăđ鵜nhăs嘘ă5472/QĐ-SHTTăngƠyă24/3/2009. 
-ăDanhăm映căs違năph育măvƠăd鵜chăv映ămangănhƣnăhi羽u: 
o Nhómă29:ăTh栄yăh違iăs違năđƣăquaăch院ăbi院năcáăcáătra,ăcáăbasa,ătôm,ăm詠c,ănghêu,ăsò. 
o Nhómă35:ăHo衣tăđ瓜ngăgi噂iăthi羽uăvƠăqu違ngăbáăth逢挨ngăhi羽u,ămuaăbánăth栄yăh違iăs違n. 
o Nhómă40:ăCh院ăbi院năth栄yăh違iăs違n. 
o Nhómă44:ăNuôiătr欝ngăth栄yăs違năcáăn逢噂căng丑tăg欝măcáătra,ăcáăbasa,ăl逢挨n,ăcácălo衣iăcáăbi吋nă

nh逢ăcáăbóp,ăcáăngừ,ănuôiătr欝ngăth栄yăh違iăs違n. 
 

 III/ KEÁ HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI  
3.1 Tình hình s違n xu医t kinh doanh 2019 

A) Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2019: 
Tình hình cá tra nguyên li羽uănĕmă2019 bi院năđ瓜ng  theo chi隠uăh逢噂ng gi違m m衣nh ngay từ 

nh英ngăthángăđ亥uănĕmă2019, 違nhăh逢ởng r医t l噂n đ院n tình hình c衣nh tranh thu mua cá nguyên li羽u từ 
các doanh nghi羽p ch院 bi院n xu医t kh育u. Vi羽căxácăđ鵜nh giá cá nguyên li羽u trên th鵜 tr逢運ng v磯n là v医năđ隠 
r医t khó c亥n ph違i x穎 lý thông tin k鵜p th運i,ăchínhăxácăđ吋 có d詠 báo giá cá nguyên li羽u trên th鵜 tr逢運ng 
từngătháng,ăbaăthángăvƠăsáuătháng.ăĐ欝ng th運i qu違n lý đ逢嬰c t雨 l羽 nguyên li羽u gi英a cá nuôi liên k院t và 
cá mua ngoài.  

TrongănĕmănhƠămáyăs違n xu医tăđ逢嬰c 117.319 t医n cá nguyên li羽u v噂iăc挨ăc医uăcáăđ逢嬰c cung c医p 
choănhƠămáyănh逢ăsau:ăCáăCôngătyănuôiăliên k院t là 99.646 t医n chi院m tỷ l羽 85% t鰻ng s違năl逢嬰ngăcáăđ逢aă
vào s違n xu医tătrongănĕm.ăCông ty th詠c hi羽n mua ngoài t鰻ngăl逢嬰ng cá là 17.673 t医n chi院m tỷ l羽  15%. 
V噂iăc挨ăc医uăđ亥uăvƠoănh逢ăth院 v噂i giá bình quân trongănĕmă2019 c栄a Công ty là 26.874 đ欝ng/kg trong 
khiăgiáămuaăcáăngoƠiătrungăbìnhănĕmă2019 là 20.400 đ欝ng/kg.  

 

A1. Tình hình thu mua nguyên li羽u: 
Giá cá tra nguyên li羽u liên t映c gi違m m衣nhătrongănĕm 2019. Trong Quý I,II giáăcáădaoăđ瓜ng 

gi違m  từ 29.500 -> 22.000ăđ欝ng/kg , trong Quý III, IVăthìădaoăđ瓜ng từ 18.000 -> 19.000ăđ欝ng/kg. 
Vi羽c giá cá gi違m m衣nh khi院n th鵜 tr逢運ngăr挨iăvào kh栄ng ho違ngăCungăv逢嬰t C亥u khi院n nhi隠u h瓜 dân t詠 
nuôiăcáăkhôngătìmăđ逢嬰căđ亥uăra.ăĐi隠u này cho th医yănĕmă2019ălƠăm瓜tănĕmăđ亥yăkhóăkhĕnăv噂i các h瓜 
dân t詠 nuôi cá Tra. Cònăđ嘘i v噂i nh英ng h瓜 dân nuôi liên k院t v噂i Công ty v磯n r医t 鰻năđ鵜nh và th壱m chí 
là có lãi l噂n khi h嬰p tác v噂i Công ty. Công ty IDI đƣ,ăđang và ngày càng t衣oăđ逢嬰c lòng tin cho các 
h瓜 dân từ khơuăt逢ăv医n v隠 giá,ăđ院n các cam k院t mua và vi羽căthanhătoánăcũngăđúngăh衣n. Chính vì th院 
v噂iăl逢嬰ng cá ph違i mua cho nhu c亥u c栄a nhà máy , IDI hoàn toàn có th吋 ch栄 đ瓜ng và có th吋 ch嘘t giá 
v噂iăng逢運i nuôi t嘘t nh医t. 

A2. Tình hình nuôi cá đ亥uăt逢ăliênăk院t:  
Nĕmă 2019, s違nă l逢嬰ng cá Công ty t詠 nuôi và đ亥uă t逢ă nuôi liên k院t v噂i cá h瓜 nông dân là: 

99.646 t医n cá v噂i giá thành bình quân từ 26.874 đ欝ng/kg (ă tĕngă3.232 đ欝ng/kg so v噂iănĕmă2018). 
Hình th泳c nƠyăđƣăgiúp các h瓜 nôngădơnăđangăgặpăkhóăkhĕnăv隠 tài chính và không th吋 d詠 báo giá cá 
đ逢嬰cătrongăt逢挨ngălai, yên tâm nuôi cá. Các h瓜 nông dân l詠a ch丑n theo hình th泳c này r医t an toàn và 
nh壱n khoán chi phí v噂i giá từ 5.000 đ欝ng ậ 9.500 đ欝ng/kg tùy từng th運iăđi吋m. V噂i hình th泳c này có 
l嬰i th院 t壱n d映ng kỹ thu壱tăcũngănh逢ăkinhănghi羽m c栄a h瓜 nuôi, công ty không ph違i b臼 ra m瓜t kho違n 
ti隠n l噂năđ吋 đ亥uăt逢ădƠiăh衣n cho ao nuôi gi違m áp l詠c tài chính cho Công ty. Vi羽c liên k院tăđƣăh厩 tr嬰 cho 
nh英ngăđ挨năhàng xu医t kh育u cá nh臼 (size 3-5 hoặc size 5-7) mà mua ngoài không có, đ吋 k鵜p th運i ph映c 
v映 đ挨năhƠngăxu医t kh育u. 
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A3. Tình hình vùng nuôi công ty: 
Đ吋 đ衣t hi羽u qu違 trong quá trình nuôi, m厩iăvùngănuôiăđ隠u b嘘 tríăng逢運i qu違n lý, theo dõi ghi 

chép c医p phát th泳căĕn, theo dõi s穎 d映ng thu嘘c, m丑i thu chi c栄aăvùngănuôiăđ隠u đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 
quy trình và giám sát chặt ch胤. H羽 s嘘 th泳că ĕnăc栄a các h亥m từ  1.57 kg, chi phí thu嘘c nằm trong 
kho違ng 390 - 420 đ欝ng/kg cá nguyên li羽u,  đơyălƠăm瓜t giá thành h嬰p lý. Ngoài ra thì hai vùng nuôi 
này cũngăđƣăhìnhăthƠnhăđ逢嬰c qui trình nuôi, cách x穎 lý khi gặp d鵜ch b羽nh, cách nh壱n di羽n quá trình 
tĕngătr逢ởng c栄a cá.  

 

 
 
A4. Tình hình qu違n lý ch医tăl逢嬰ng: 
Đ吋 đápă泳ngăđ逢嬰căđ挨năhƠngăxu医t kh育u,ăcôngătyăđangăth詠c hi羽năcácăch逢挨ngătrìnhăqu違n lý ch医t 

l逢嬰ng sau: 
* T医t c違 vùng nuôi c栄aăCôngătyăđ隠uăđ逢嬰c th詠c hi羽n theo tiêu chu育n ASC, đ嘘i v噂i vùng nuôi 

liên k院tăthìăđ逢嬰c th詠c hi羽n theo tiêu chu育năVietăGap.ăNh逢ăv壱y v噂i các tiêu chu育n này thì s違n ph育m 
cá tra c栄a IDI s胤 đ衣t tiêu chu育năđ吋 xu医t kh育u các th鵜 tr逢運ng khắt khe nh医t. Không nh英ng th院 v噂i 
chu厩i s違n xu医tăkhépăkínătrongăđóăcóăd亥uăĕnăRanneăthìăs違n ph育mănƠyăđ逢嬰c làm từ m叡 cá tra nên ch医t 
l逢嬰ngăcũngăđ逢嬰c ki吋măsoátăvƠăđ瓜 an toàn tuy羽tăđ嘘iăchoăng逢運i tiêu dùng. 
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A6. Tình hình th詠c hi羽năđ亥u t逢ăth泳căĕnănĕmă2019: 
Trongănĕmă2019 côngătyăđƣădùng t鰻ng c瓜ng g亥n 150.000 t医n th泳căĕnăt詠 s違n xu医t đ吋 cung c医p 

cho vùng nuôi liên k院t c栄a Công ty. Thông qua hình th泳c này s胤 đ違m b違o Công ty có sẵn ngu欝n 
nguyên li羽u k院 ho衣ch từ 3-6 tháng từ đó b瓜 ph壱n kinh doanh s胤 m衣nh d衣n bán hàng cho nh英ngăđ挨nă
hàng 3-6 tháng. Bên c衣nhăđóăvi羽c s違n xu医t th泳căĕnăcũngăkháăhi羽u qu違 từ đóăgóp ph亥nălƠmătĕngăhi羽u 
qu違 c栄a chu厩i s違n xu医t th栄y s違năđ欝ng th運iăcũngălƠmătĕngăhi羽u qu違 c栄a công ty. 

 
B. Tình hình s違n xu医t cá tra t衣i nhà máyăđôngăl衣nhăIDIănĕmă2019: 
- S違năl逢嬰ngăvƠăđ鵜nh m泳cănĕmă2019 so v噂iănĕmă2018: 
 

Nĕm 2018 2019 Tĕng Tỷ l羽 tĕng 

S違năl逢嬰ngănguyênăli羽uă(t医n) 92.944 117.319 24.375 26,23% 
ThƠnhăph育mă(t医n) 51.378 66.865 15.487 30,14% 
Côngăsu医tă(t医n/ngƠy) 450 500 50 11,11% 

Đ鵜nhăm泳c 1.850 1.900 10 0,54% 
 
-ăCôngăsu医tănhƠămáyăhi羽năt衣i: 

+ăSizeătừă1000ăgr/conătrởălên:ă500ăt医n/ngƠy.ă 
+ăSizeătừă850ăđ院nănh臼ăh挨nă1000ăgr/con:ă450ăt医n/ngƠy.ă 
+ăSizeătừă800ăđ院nănh臼ăh挨nă850ăgr/con:ă425ăt医n/ngƠy. 
+ăSizeătừă750ăđ院nănh臼ăh挨nă800ăgr/con:ă415ăt医n/ngƠy.ă 
+ăSizeătừă700ăđ院nănh臼ăh挨nă750ăgr/con:ă405ăt医n/ngƠy.ă 
+ăSizeătừă650ăđ院nănh臼ăh挨nă700ăgr/con: 400ăt医n/ngƠy.ă 
+ăSizeănh臼ăh挨nă650ăgr/con:ă390ăt医n/ngƠy.ă 

 Tuyănhiên,ăngoƠiăph映ăthu瓜căvƠoăsizeăcá,ăcôngăsu医tănhƠămáyăcònăph映ăthu瓜căvƠoăquyăcáchăhƠngă
hóaăs違năxu医tă(lƠmăcáăđ臼ăhoặcăcáănguyênăcon cƠngănhi隠uăthìăcôngăsu医tănhƠămáyăs胤ăcaoăh挨n). 
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C.ăTìnhăhìnhăkinhădoanhănĕmă2019. 
C.1 Kh嘘iăl逢嬰ng và doanh thu xu医t kh育u. 
 

THÁNG 
S嘘 l逢嬰ng net 

(kg) 
S嘘 l逢嬰ng gross 

(kg) Giá tr 鵜 (USD) 

01/2019 3.892.187 5.354.519 12.285.842 

02/2019 2.199.051 2.797.265 6.615.387 

03/2019 3.690.751 4.797.393 10.781.491 

04/2019 4.161.551 5.563.994 12.185.146 

05/2019 4.779.100 6.230.182 13.325.390 

06/2019 4.201.907 5.487.065 11.357.922 

07/2019 3.855.759 4.975.721 10.923.707 

08/2019 3.969.962 5.015.906 11.290.592 

09/2019 4.400.184 5.429.555 11.120.780 

10/2019 5.144.154 6.260.787 12.059.762 

11/2019 4.309.870 5.333.904 11.008.407 

12/2019 4.803.479 6.013.106 11.647.535 

T鰻ng 49.407.955 63.259.396 134.601.961 

 
 
C.2 T益 l羽 các s違n ph育m bán ra: 
 

Stt S違n ph育m 
Kh嘘iăl逢嬰ng 

net (t医n) 
Kh嘘iăl逢嬰ng 
gross (t医n) 

1 Fillet t衣o hình s衣ch 34.963.590 45.819.087 

2 Cá nguyên con 3.945.671 4.679.233 

3 Cá còn th鵜tăđ臼 2.303.362 3.614.066 

4 Cá lo衣i 2 1.187.157 1.230.532 

5 Cá cắt khúc, cắt mi院ng 1.600.487 1.840.631 

6 Dè cá 691.769 691.769 

7 Da cá 3.625.065 3.636.850 

8 Các lo衣i khác 3.321.490 3.775.441 

T鰻ng 51.638.591 65.287.609 
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C.3 Th鵜 tr逢運ng & khách hàng m噂i:   
Trongănĕmă2019,ă côngă tyăđƣăxu医t kh育uăđ院n h挨nă200 khách hàng t衣i các qu嘘c gia và vùng 

lãnh th鰻 thu瓜c 5 Châu l映c. 
- Th鵜 tr逢運ng các qu嘘c gia mà IDI xu医t kh育u trongănĕmă2019: 
 

STT Qu嘘c gia 
Kh嘘iăl逢嬰ng 

Net 
(Kg) 

Kh嘘iăl逢嬰ng 
Gross 
(Kg) 

Tr 鵜 giá h嬰p 
đ欝ng 

(USD) 

T益 
tr 丑ng 

1 CANADA  55.830 58.185 182.097 0,14% 
2 MEXICO 8.272.058 11.609.492 25.573.780 19,00% 
3 PANAMA 36.700 49.000 94.010 0,07% 
4 BAHRAIN 951.250 1.375.000 3.552.750 2,64% 
5 BANGLADESH 8.050 10.050 20.060 0,01% 
6 HONGKONG 3.805.998 5.827.752 12.069.739 8,97% 
7 INDIA 2.136.698 3.424.843 5.981.241 4,44% 
8 JORDAN 21.600 24.000 56.400 0,04% 
9 KUWAIT 80.280 114.000 208.170 0,15% 
10 MALAYSIA 565.688 845.050 1.467.117 1,09% 

11 MONGOLIA 11.800 16.000 29.270 0,02% 

12 PHILIPPINES 419.850 694.000 1.199.801 0,89% 
13 SINGAPORE 618.494 866.140 1.544.503 1,15% 
14 TAIWAN 550.273 787.870 1.414.267 1,05% 
15 THAILAND 374.478 513.207 1.091.306 0,81% 
16 UAE 463.100 638.250 1.195.405 0,89% 
17 BELGIUM 36.800 46.000 90.970 0,07% 
18 CH CZECH 56.700 67.500 141.525 0,11% 
19 DENMARK 43.980 58.000 129.180 0,10% 
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20 FRANCE 404.400 428.400 723.065 0,54% 
21 GERMANY 1.051.374 1.218.302 2.191.513 1,63% 
22 ITALIA 2.795.458 2.806.590 3.358.523 2,50% 
23 NETHERLANDS 516.626 575.575 1.490.671 1,11% 
24 SWITZERLAND 15.300 20.400 44.227 0,03% 
25 UK 154.747 193.433 397.152 0,30% 
26 ALGERIA 77.175 122.500 241.178 0,18% 
27 ARUBA 32.143 37.046 76.642 0,06% 
28 EGYPT 88.320 96.000 257.520 0,19% 
29 SOUTH-AFRICA 43.425 43.425 88.231 0,07% 
30 AUSTRALIA 719.928 757.428 2.378.380 1,77% 
31 NEWZEALAND 76.248 91.520 223.448 0,17% 
32 ISRAEL 149.144 186.370 425.434 0,32% 
33 BRAZIL 105.000 120.000 355.800 0,26% 

34 CHILE 278.020 372.900 732.461 0,54% 

35 COLOMBIA 1.034.629 1.418.464 3.049.370 2,27% 

36 
DOMINICAN-
REPUBLIC 

15.000 25.000 36.250 0,03% 

37 PERU 122.390 144.390 362.586 0,27% 
38 CHINA 22.807.508 27.020.253 60.824.370 45,19% 
39 Costa Rica 71.050 122.500 240.100 0,18% 
40 Moroco 31.920 48.000 108.960 0,08% 
41 Spain 57.992 68.082 174.004 0,13% 
42 Turkey 84.082 108.980 275.543 0,20% 
43 PAKISTAN 17.600 25.000 50.430 0,04% 
44 NICARAGOA 57.600 72.000 188.640 0,14% 
45 LIBANG 60.000 75.000 172.500 0,13% 
46 SRI LANKA 11.250 12.500 34.875 0,03% 
47 CURACAO 20.000 25.000 58.500 0,04% 
T鰻ng 49.407.955 63.259.396 134.601.961 100% 

 

Theo Hi羽p h瓜i Cá tra Vi羽t Nam, Nĕmă2019ăk院t thúc v噂i nhi隠u n厩 l詠c c栄a các DN XK cá tra, 
tuyănhiênăđơyăcũngălƠănĕmăch逢aăđ逢嬰cănh逢ăkỳ v丑ng c栄aăngƠnhăhƠngănƠy.ăKhóăkhĕnăở h亥u h院t các th鵜 
tr逢運ng XK, giá nguyên li羽uătrongăn逢噂c gi違m m衣nhăđƣăkhi院n cho giá tr鵜 gi違m thêm. Tháng 12/2019, 
giá tr鵜 XK cá tra ở h亥u h院t các th鵜 tr逢運ng XK l噂nătrongătopă10ăđ隠u gi違m, trừ Trung Qu嘘c - H欝ng 
Kông. 

Trung Qu嘘c - H欝ng  Kông 
Nĕmă2019,ăTrungăQu嘘c - H欝ng  KôngălƠăđi吋măsáng,ăđi吋m nh医n c栄a b泳c tranh XK cá tra Vi羽t 

Nam v噂i t嘘căđ瓜 tĕngătr逢ởng d逢挨ngă鰻năđ鵜nh,ăđaăd衣ng s違n ph育m XK, nhi隠u phân khúc. Riêng tháng 
12/2019, trong khi h亥u h院t các th鵜 tr逢運ng l噂năđ隠u có giá tr鵜 gi違m thì XK cá tra sang th鵜 tr逢運ng Trung 
Qu嘘c - H欝ng  Kông v磯năđ衣t g亥n 74 tri羽u USD, chi院măh挨nă39%ăt鰻ngăXKăcáătraăvƠătĕngă61,5%ăsoăv噂i 
nĕmă2018.ăTínhăc違 nĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 XK cá tra sang th鵜 tr逢運ngănƠyăđ衣t 662,5 tri羽uăUSD,ătĕngă
25,3% và chi院m 33% t鰻ng XK cá tra. Kho違ng cách v隠 tỷ tr丑ng trong t鰻ngăc挨ăc医u XK cá tra gi英a 
Trung Qu嘘c - H欝ng  Kông v噂iăcácăn逢噂căđ泳ng sau ngày càng cách xa thêm.ăĐơyăvừa là ni隠m vui 
nh英ngăcũngălà r栄i ro đ嘘i v噂i nhi隠u DN cá tra XK v噂i các th鵜 tr逢運ng còn l衣iănh逢ăMỹ - EU. 

Nĕmă2019,ăduyănh医tătrongăquỦăIăđ亥uănĕm,ătơmălỦăXKăcáătraăsangăth鵜 tr逢運ng Mỹ và EU tích c詠c 
và ch運 đ嬰i hi v丑ng ở các quý ti院p. Tuy nhiên, Mỹ gi違mă tr逢噂c r欝i EU gi違m sau l亥nă l逢嬰t qua các 
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tháng. Cu瓜c chi院n tranh Mỹ - Trung khi院n s違năl逢嬰ng cá rô phi - s違n ph育m c衣nh tranh m衣nh m胤 v噂i 
cá tra t衣i Mỹ gi違m m衣nhăcũngăkhôngăgiúpăíchăgìăchoăvi羽căgiaătĕngătỷ tr丑ng cho cá tra t衣i Mỹ. Mỹ v磯n 
d詠ng rào c違n kỹ thu壱t v隠 thu院 CBPG cao và cho t噂i t壱n cu嘘iănĕmă2019ăm噂iăđ逢aăraăcôngăb嘘 chính 
th泳c v隠 vi羽c công nh壱năt逢挨ngăđ逢挨ngăv隠 h羽 th嘘ng ki吋m tra, ki吋măsoátăATTPăđ嘘i v噂i cá tra XK c栄a 
Vi羽t Nam. Tính h院t cu嘘iănĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 XK cá tra sang Mỹ đ衣t 287,7 tri羽u USD, gi違m 47,6% 
so v噂iănĕmă2018.ăM噂iăđơy,ăFSISă(thu瓜c B瓜 Nông nghi羽p Mỹ)ăcũngăđ逢aăraăthôngăbáoăm噂i, k吋 từ ngày 
01/02/2020 hoặcă sauă ngƠyă nƠy,ă c挨ă quană nƠyă s胤 ki吋m thêm ch雨 tiêu Escherichia coli (E. 
coli) và Enterococcus gi嘘ngă nh逢ă v噂i Salmonella trên s違n ph育m cá tra NK. Nh英ng tiêu chu育n kỹ 
thu壱t c栄a th鵜 tr逢運ng này càng trở nên khắtăkheăh挨năđ嘘i v噂i s違n ph育m cá tra. 

 
V噂i EU, hai quý cu嘘iănĕm,ăXKăcáătraăsangă4ăth鵜 tr逢運ngăđ挨nălẻ l噂n trong kh嘘i là Hà Lan, Anh, 

Đ泳c, B雨 có d医u hi羽u ch壱m l衣i r欝i gi違m d亥n. Khác v噂i tinh th亥n l衣c quan từ đ亥uănĕm,ăgiáăXKătrungă
bình s違n ph育m cá tra sang các th鵜 tr逢運ngănƠyăcũngăgi違m theo giá nguyên li羽u. Trong tháng 12/2019, 
giá tr鵜 XKăcáătraăsangăEUăđ衣t 17,8 tri羽u USD, gi違mă31,7%.ăNĕmă2019,ă t鰻ng giá tr鵜 XKăđ衣t 235,4 
tri羽u USD, gi違m 3,5% so v噂i nĕmătr逢噂c. 

 
Nh逢ăv壱y,ănĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 XK cá tra sang c違 th鵜 tr逢運ng Mỹ và EU v磯năch逢aăbằng giá tr鵜 

XK sang th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c - H欝ng  Kông. 
ASEAN 
 

Mặc dù tháng 12/2019, giá tr鵜 XK sang th鵜 tr逢運ng ASEAN ch雨 đ衣t 14,4% và gi違m 24,4%. H院t 
nĕmă2019,ăt鰻ng giá tr鵜 XK cá tra sang th鵜 tr逢運ngănƠyăđ衣t 195,4 tri羽u USD, gi違m 3,6% so v噂iănĕmă
tr逢噂c.ăNh逢ng,ăv隠 c挨ăb違n, XK cá tra sang Thái Lan và Malaysia v磯năđ逢嬰c cho là s胤 kh違 quan trong 
nĕmă2020ădoănhuăc亥uăNKăt逢挨ngăđ嘘i t嘘t.ăĐơyăv磯năđ逢嬰c coi là hai th鵜 tr逢運ng ti隠mănĕngătrongănĕmă
nay. 

 
Nh逢ăv壱y, k院tăthúcănĕmă2019,ăXKăcáătraăgi違m t衣i nhi隠u th鵜 tr逢運ng l噂n kéo theo t鰻ng XK ch雨 đ衣t 

kho違ng 2 tỷ USD, gi違m 11,4% so v噂iănĕmă2018.ăTuyănhiên,ănhi隠u DN XK tin rằng,ătrongănĕmă2020,ă
giá nguyên li羽u s胤 c違i thi羽năh挨năkhiăng逢運i nuôi tính toán và cân nhắc kỹ l逢叡ngăh挨năvi羽c th違 nuôi 
theo nhu c亥u th鵜 tr逢運ng. Sau m瓜t th運iăgianăl逢嬰ng t欝n kho t衣i m瓜t s嘘 th鵜 tr逢運ng l噂n gi違m b噂t, nhu c亥u 
NK s胤 tĕngăd亥n trở l衣i. 

 
V噂i chi院năl逢嬰căđaăd衣ng hóa th鵜 tr逢運ng, công ty s胤 ti院p t映c c嘘 gắng h院t s泳căđ吋 gi英 v英ng th鵜 

ph亥n hi羽n có ở các th鵜 tr逢運ng truy隠n th嘘ng và có th院 m衣nh;ăđ欝ng th運i mở r瓜ng thêm các th鵜 tr逢運ng 
ti隠mănĕngăkhác,ăm映cătiêuăh逢噂ngăđ院nătĕngătr逢ởng b隠n v英ng trong th運i gian ti院p theo.  

 
C.4 Th鵜 ph亥n theo châu l映c  
 

CHÂU L 影C DOANH THU T疫 L烏 

CHÂU ÂU 9.314.972 6,92% 

CHÂU M 駅 30.459.064 22,63% 

CHÂU Á 91.302.761 67,83% 

CHÂU PHI 923.336 0,69% 

CHÂU ÚC 2.601.828 1,93% 

T蔚NG 134.601.961 100% 
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3.2  K院 ho衣ch s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă2020:(k院 ho衣ch kinh doanh riêng Công ty mẹ) 
Kinh doanh cá tra Fillet xu医t kh育u. 

- Gi英 v英ng khách hàng và th鵜 ph亥n c栄aăcôngăty,ăđ欝ng th運i mở r瓜ng th鵜 tr逢運ng ti隠mănĕng. 
- Nâng công su医t s違n xu医t c栄a nhà máy và nâng doanh thu xu医t kh育u th栄y s違n c栄aăcôngătyăđ衣t 

m泳c kho違ng 140 tri羽uăUSDăvƠăđ衣t l嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院 là kho違ng 98 tỷ đ欝ng. 
- Đ違m b違o 鰻năđ鵜nh ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t ậ kinh doanh t衣o công vi羽c 鰻năđ鵜nhăchoăng逢運i lao 

đ瓜ng trong vùng. 
- Ph医năđ医u nâng th泳 h衣ng c栄a công ty IDI lên top 2 Công ty ch院 bi院n và xu医t kh育u cá tra l噂n 

nh医t Vi羽t Nam. 
- Đ嘘i v噂i nh英ng th鵜 tr逢運ng hi羽n có, công ty ti院p t映c c栄ng c嘘 kháchăhƠng,ătĕngăs詠 hài lòng và 

tĕngăt亥n su医t mua l衣i c栄a khách qua vi羽căchĕmăsócăkháchăhƠng,ăphơnălo衣i khách hàng và phân khúc 
th鵜 tr逢運ngăđ吋 có chi院năl逢嬰c h嬰p tác lâu dài. 

- Mặtăkhác,ăcôngă tyăcũngăs胤 quan tâm nhi隠uăđ院n các khách hàng là h羽 th嘘ng siêu th鵜, nhà 
hàng, các nhà ch院 bi院n s違n ph育m giá tr鵜 giaătĕngătừ cáătraăđ吋 có nh英ngăđ挨năhƠngădƠiăh衣nă(6ăđ院n 12 
tháng) và duy trì s違n xu医t 鰻năđ鵜nh. 

 
C.5.1 Kh嘘iăl逢嬰ng tiêu th映 theo k院 ho衣chănĕmă2020: 
 

Tháng 
Fillet 
trắng 

Fillet 
h欝ng l嬰t 

Fillet 
h欝ng 

Fillet 
vàng l嬰t 

Fillet 
th鵜tăđ臼 

Cắt 
khúc 

Nguyên 
con 

T鰻ng c瓜ng 
thành ph育m 

1 732 1.342 244 122 488 162 162 3.252 

2 683 1.253 228 114 455 151 151 3.035 

3 781 1.431 260 130 521 173 173 3.469 

4 878 1.610 293 146 586 195 195 3.903 

5 854 2.049 342 171 683 228 228 4.555 

6 976 2.342 390 195 781 260 260 5.204 

7 1.017 2.440 406 203 814 271 271 5.422 

8 1.058 2.537 423 211 845 282 282 5.638 

9 1.138 2.733 455 228 911 304 304 6.073 

10 1.179 2.830 472 236 943 315 315 6.290 

11 1.179 2.830 472 236 943 315 315 6.290 

12 1.415 2.594 472 236 943 315 315 6.290 

T鰻ng 11.890 25.991 4.457 2.228 8.913 2.971 2.971 59.421 
 
- Luôn xem ch医tăl逢嬰ng là y院u t嘘 then ch嘘t trong ch院 bi院n hàng xu医t kh育u và luôn luôn nâng 

cao ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m. 
- Ki吋m tra giám sát chặt ch胤 từ khâu nuôi cá, thu mua cá, và từng khâu trong ch院 bi院n và xu医t 

hàng. 
- Cam k院t mang l衣i cho khách hàng s違n ph育m ch医tăl逢嬰ng t嘘t,ăđ違m b違o tính 鰻năđ鵜nh c栄a ch医t 

l逢嬰ng s違n ph育m. 
- Không ngừng c違i ti院n quy trình s違n xu医t ch院 bi院n nhằmăđ衣t hi羽u qu違 cao nh医t. 
- ĐƠoăt衣oăđ瓜iăngũănhân viên và cán b瓜 kỹ thu壱t, qu違n lý ch医tăl逢嬰ng nhằm không ngừng nâng 

cao ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m và luôn t衣o s詠 hài lòng cho khách hàng. 
- Nhà máy s胤 c違i ti院n quy trình s違n xu医t, cắt gi違m chi phí ch院 bi院n nhằmăđ違m b違o s違n ph育m 

có giá thành c衣nh tranh h医p d磯n khách hàng. 
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- Đ嘘i v噂i th鵜 tr逢運ng cao c医p, công ty s胤 tĕngăc逢運ng ti院p th鵜 vƠăđ育y m衣nh s違n ph育m cao c医p 
nh逢ăcáătraăfilletătrắng và trắng h欝ng không x穎 lý ph映 gia,ăcáătraăfilletăđ逢嬰c ch院 bi院n từ nguyên li羽u có 
ch泳ng nh壱n, ASC,VietGap s違n ph育măđóngătúiălẻ, cá fillet t育m b瓜t, cá fillet xông CO2,, cá tra fillet cắt 
mi院ng, cá xiên que, cá cu瓜n (s違n ph育m m噂i) và s違n ph育măđôngăblockăcôngănghi羽p cung c医p cho các 
nhà ch院 bi院n cá finger, portion  v.vầ. 

- Ngoài ra, v噂i ch泳ng nh壱n ASC, VietGapầcôngătyăcũngăs胤 ti院p c壱n h羽 th嘘ng siêu th鵜 l噂n 
trên Th院 Gi噂i. 

- Đ嘘i v噂i th鵜 tr逢運ng bình dân, ti院p t映c phát huy nh英ng s違n ph育măthôngăth逢運ngănh逢ăcácălo衣i 
cá fillet t衣o hình s衣ch, fillet còn th鵜tăđ臼, cá cắtăkhúc,ăcáănguyênăcon,ăv.vầănhằmăđápă泳ng công su医t 
s違n xu医t c栄aăhaiăx逢ởng, gi違m áp l詠c c衣nhătranhăvƠătĕngădoanhăthu. 
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C.5.2 Doanh thu k院 ho衣chănĕmă2020:ă(ăĐvtă:ăUSDă) 
 

Tháng Fillet trắng 
Fillet h欝ng 

l嬰t 
Fillet h欝ng 

Fillet vàng 
l嬰t 

Fillet th鵜t 
đ臼 

Cắt khúc 
Nguyên 

con 
T鰻ng c瓜ng 
doanh thu 

1 1.644.499 3.244.943 587.729 292.734 1.130.023 376.269 377.587 7.653.784 

2 1.534.416 3.029.742 549.189 273.538 1.053.607 350.720 351.948 7.143.160 

3 1.754.581 3.460.144 626.269 311.930 1.206.438 401.818 403.226 8.164.406 

4 1.972.500 3.892.965 705.756 350.321 1.356.954 452.916 454.503 9.185.915 

5 1.918.582 4.954.463 823.784 410.308 1.581.569 529.564 531.419 10.749.689 

6 2.192.665 5.662.934 939.403 467.895 1.808.500 603.889 606.004 12.281.290 

7 2.284.775 5.899.897 977.942 487.090 1.884.915 629.438 631.642 12.795.699 

8 2.376.885 6.134.442 1.018.891 506.286 1.956.699 654.987 657.281 13.305.471 

9 2.556.611 6.608.368 1.095.970 547.077 2.109.530 706.085 708.558 14.332.199 

10 2.648.721 6.842.913 1.136.918 566.273 2.183.630 731.634 734.197 14.844.286 

11 2.648.721 6.842.913 1.136.918 566.273 2.183.630 731.634 734.197 14.844.286 

12 3.178.915 6.272.267 1.136.918 566.273 2.183.630 731.634 734.197 14.803.834 

T鰻ng 26.711.871 62.845.991 10.735.687 5.345.998 20.639.125 6.900.588 6.924.759 140.104.019 

 
- Thu hút nhân viên bán hàng gi臼iăvƠăđƠoăt衣o l詠căl逢嬰ng bán hàng k院 thừa. 
- T壱p trung bán hàng vào nh英ng th鵜 tr逢運ng ti隠mănĕng. 
- 姶uă tiênă nh英ng khách hàng uy tín, thanh toán t嘘t, mua hàng 鰻nă đ鵜nhă vƠă 逢uă tiênă nh英ng 

ph逢挨ngăth泳c thanh toán nhanh nhằm t衣o vòng quay v嘘nănhanhătĕngăhi羽u qu違 kinh doanh. 
- T衣o s詠 khác bi羽t so v噂i các công ty cùng ngành ngh隠 qua vi羽căluônăđ違m b違o 3 yêu c亥u quan 

tr丑ng c栄aăkháchăhƠngălƠă“giáăt嘘t, ch医tăl逢嬰ng t嘘t và d鵜ch v映 t嘘t”. 
- T鰻 ch泳c nh英ngăđ嬰t tham d詠 h瓜i ch嬰 Th栄y s違n qu嘘c t院 và t鰻 ch泳c các chuy院năđiăkh違o sát th鵜 

tr逢運ng và làm vi羽c v噂iă kháchă hƠngă nh逢ă chuy院n kh違o sát khu v詠c Nam Mỹ Brazil, Trung Qu嘘c, 
Colombia, Peru, khu v詠căChơuăPhiănh逢ăAiăC壱p,ăNamăPhi,ăAnăGiêăRi,ăv.vầ 
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C.5.3 K院 ho衣ch s違n xu医t nĕm 2020:ă(Đvt:ăT医n)  

 

Tháng 
Fillet 
trắng 

Fillet 
h欝ng l嬰t 

Fillet 
h欝ng 

Fillet 
vàng l嬰t 

Fillet 
th鵜tăđ臼 

Cắt 
khúc 

Nguyên 
con 

T鰻ng c瓜ng 
thành ph育m 

1 735 1.348 245 123 490 163 163 3.267 

2 686 1.258 229 114 457 152 152 3.048 

3 784 1.437 261 131 523 174 174 3.484 

4 882 1.617 294 147 588 196 196 3.920 

5 858 2.058 343 172 686 229 229 4.575 

6 980 2.352 392 196 784 261 261 5.226 

7 1.021 2.450 408 204 817 272 272 5.444 

8 1.062 2.548 425 212 849 283 283 5.662 

9 1.143 2.744 457 229 915 305 305 6.098 

10 1.184 2.842 474 237 947 316 316 6.316 

11 1.184 2.842 474 237 947 316 316 6.316 

12 1.421 2.605 474 237 947 316 316 6.316 

T鰻ng 11.940 26.101 4.476 2.239 8.950 2.983 2.983 59.672 
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- Luôn tìm hi吋u và luôn c違i ti院n quy trình s違n xu医t,ăđ鵜nh m泳c s違n xu医tăđ吋 có giá thành t嘘t 
h挨n. 

- Luônăđ違m b違o l詠căl逢嬰ng công nhân lành ngh隠 nhằm 鰻năđ鵜nh s違n xu医t và 鰻năđ鵜nh ch医tăl逢嬰ng 
s違n ph育m. 

- Luôn lắng nghe nh英ng ph違n h欝i c栄a khách hàng và 泳ng d映ng nh英ng ti院n b瓜 công ngh羽 và 
kỹ thu壱t tiên ti院n nh医t trong ch院 bi院n và qu違n lý nhà máy. 

- Tĕngăc逢運ng nâng cao nghi羽p v映 đ瓜iăngũăqu違n lý nhà máy, qu違n lý ch医tă l逢嬰ng s違n ph育m 
nhằmăluônăđápă泳ng m丑i nhu c亥u v隠 ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m. 

- Tuy吋n d映ngăvƠăđƠoăt衣oăthêmăđ瓜iăngũăqu違nălỦănhƠămáy,ăcôngănhơnăđ吋 đápă泳ng nhu c亥uătĕngă
công su医t ho衣tăđ瓜ng nhà máy. 

 
C.5.4 K院 ho衣ch nguyên li羽uăđ亥u vào.  
 

Tháng Kh嘘iăl逢嬰ng 
cá T1 

Kh嘘iăl逢嬰ng 
cá T2 

T鰻ng s嘘 nguyên 
li羽u/tháng 

1 4.235 2.281 6.516 
2 3.953 2.128 6.081 
3 4.518 2.433 6.951 
4 5.083 2.737 7.820 
5 5.475 3.650 9.125 
6 6.256 4.170 10.426 
7 6.517 4.344 10.861 
8 6.778 4.518 11.296 
9 7.299 4.866 12.165 
10 7.559 5.039 12.598 
11 7.559 5.039 12.598 
12 8.189 4.409 12.598 

T鰻ng 73.421 45.614 119.035 
 
- Di羽n tích vùng nuôi liên k院t và t詠 nuôi nĕmă2020ăd詠 ki院n kho違ng 250 ha 逢噂c tính cho t鰻ng 

s違năl逢嬰ng là  107.000 T医n cá nguyên li羽u đápă泳ng 90% nhu c亥u nguyên li羽uătrongănĕm. 
- Còn l衣i kho違ng 10% nhu c亥u nguyên li羽u c栄a nhà máy (12.000 T医n), công ty s胤 thu mua từ 

nông dân bên ngoài. 
- Nhìn chung, xí nghi羽p nuôi tr欝ng và phòng thu mua nguyên li羽u s胤 đ違m b違oăđ栄 s違năl逢嬰ng  

ngu欝n nguyên li羽u (kho違ng 115.000 t医n) cho ch院 bi院năđ違m b違o tính kh違 thi c栄a k院 ho衣ch s違n xu医t 
kinhădoanhănĕm 2020. 
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C.5.5 D詠 ki院n s違năl逢嬰ng th泳căĕnătiêuăth映 trongănĕmă2020 (đvt:ăt医n). 
 

Tháng Th泳căĕnă3ălyă
28%ăăđ衣m 

Th泳căĕnă5ălyă
26%ăđ衣m 

T鰻ngă
C瓜ng 

1 3.300 9.700 13.000 

2 3.300 9.700 13.000 

3 3.300 9.700 13.000 

4 3.300 9.700 13.000 

5 3.500 10.000 13.500 

6 3.500 10.000 13.500 

7 3.500 10.000 13.500 

8 3.500 10.000 13.500 

9 3.500 10.000 13.500 

10 4.000 10.000 14.000 

11 4.000 10.000 14.000 

12 4.000 10.000 14.000 

T鰻ng 42.700 118.800 161.500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.5.6 D詠 ki院n giá bán th泳căĕnătiêuăth映 trongănĕmă2020ă(đvt:ăđ欝ng). 
 

Lo衣iăth泳căĕn Đ欝ng/kg 

Th泳căĕnă3ălyă28%ăăđ衣m 11.100 
Th泳căĕnă5ălyă26%ăđ衣m 10.200 
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C.5.7 D詠 báo doanh thu t瑛 kinh doanh th泳c ĕnătrongănĕmă2020ă(đvt:ăngƠnăđ欝ng). 
 

Tháng Th泳căĕnă3ălyă28%ăăđ衣m 
Th泳căĕnă5ălyă
26%ăđ衣m T鰻ngăC瓜ng 

1 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

2 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

3 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

4 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

5 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

6 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

7 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

8 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

9 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

10 44.400.000 102.000.000 146.400.000 

11 44.400.000 102.000.000 146.400.000 

12 44.400.000 102.000.000 146.400.000 

T鰻ng 473.970.000 1.211.760.000 1.685.730.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thông qua vi羽c phân ph嘘i cho các h瓜 nông dân nuôi liên k院t v噂i Công ty và nh英ng nông dân 

bán cá nhi隠uănĕmăchoăCôngătyăvƠăđ逢嬰c Công ty bao tiêu s違n ph育m thì v噂iăl逢嬰ng th泳căĕnăs違n xu医t 
đ逢嬰c c栄a T壱păĐoƠn trongănĕmăđ逢嬰căđ違m b違o phân ph嘘i h院t theo k院 ho衣ch.  
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Bộ trưởng Bộ NNo&PTNT tham quan nhà máy chế biến thức ăn Thủy Sản Sao Mai 
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D詠 báo k院t qu違 kinhădoanhănĕmă2020 
  

Ch雨ătiêu 2019 
K院ăho衣chă2020 

T鰻ngăC瓜ng 
Cá tra Fillet Th泳căĕnăth栄yăs違n H嬰pănh医tăDAT 

1.  Doanh 
thu bán 
hàng và 
cungăc医pă
d鵜chăv映 

5.209.963.240.059 3.459.237.427.500 1.685.730.000.000 2.000.000.000.000 7.144.967.427.500 

4.ăăGiáăv嘘n 
hàng bán 

4.626.873.401.115 3.143.655.684.000 1.567.473.200.000 1.899.408.000.000 6.610.536.884.000 

5.ăăL嬰iă
nhu壱năg瓜pă
v隠ăbánăhƠngă
vƠăcungăc医pă
d鵜chăv映 

570.571.396.139 315.581.743.500 118.256.800.000 100.592.000.000 534.430.543.500 

6.  Doanh 
thuăho衣tă
đ瓜ngătài 
chính 

34.816.589.177 115.635.452.300 9.864.525.400 19.315.000.000 144.814.977.700 

7.  Chi phí 
tài chính 

104.730.062.516 156.735.641.238 69.258.624.000 45.441.000.000 271.435.265.238 

8.  Chi phí 
bán hàng 

179.997.552.568 135.497.710.231 14.537.565.000 16.131.000.000 166.166.275.231 

9.  Chi phí 
qu違nălỦă
doanh 
nghi羽p 

38.571.131.939 40.789.632.710 11.358.426.000 12.968.000.000 65.116.058.710 

10.ăL嬰iă
nhu壱năthu亥nă
từăho衣tă
đ瓜ngăkinhă
doanh 

282.089.238.293 98.194.211.621 32.966.710.400 45.367.000.000 176.527.922.021 

11. Thu 
nh壱păkhác 

11.567.486.684 3.942.781.320 1.685.730.000 - 5.628.511.320 

12. Chi phí 
khác 

10.333.692.816 2.842.731.280 1.011.438.000 169.000.000 4.023.169.280 

13.ăL嬰iă
nhu壱năkhác 

1.233.793.868 1.100.050.040 674.292.000 (169.000.000) 1.605.342.040 

14. Chi phí 
thu院ăTNDNă
hi羽năhƠnh 

19.934.112.016 12.908.254.016 - 5.198.000.000 18.106.254.016 

15.ăL嬰iă
nhu壱năsauă
thu院ăthuă
nh壱pădoanhă
nghi羽p 

263.388.920.145 86.386.007.645 33.641.002.400 40.000.000.000 160.027.010.045 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH H 営P NH遺TăNĔMă2019 ĐẩăĐ姶営C KI 韻M TOÁN 
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TOÅ CHÖÙC & NHAÂN SÖÏ COÂNG TY 
I/CHÖÙC NAÊNG NHIEÄM VUÏ CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG TOÅ CHÖÙC 

Ban t鰻ngăgiámăđ嘘căđi隠uăhƠnhăchung.ăBanăgiámăđ嘘c nhà máy th栄y s違n, ban qu違n lý d詠 ánăđ亥u 
t逢ăvƠ cácăphòngăbanăkhácăđi隠u hành tr詠c ti院p s違n xu医t kinh doanh. C映 th吋 nh逢ăsau: 

o Banăgiámăđ嘘c nhà máy th栄y s違n: Tr詠c ti院p qu違nălỦăvƠăđi隠u hành toàn b瓜 ho衣tăđ瓜ng ch院 
bi院n th栄y s違n từ khâu ti院p nh壱n nguyên li羽uăđ院n khi s違n xu医t ra thành th育m và ki吋măđ鵜nh s違n ph育m 
tr逢噂căkhiăđ逢aăraăth鵜 tr逢運ng. 

o Ban qu違n lý d詠 ánăđ亥uă t逢:ăQu違nă lỦăvƠăđi隠u hành ho衣tăđ瓜ngăđ亥uă t逢ăc挨ăsở h衣 t亥ng C映m 
Công nghi羽p Vàm C嘘ng và các d詠 án khác t衣i huy羽n L医p Vò (k吋 c違 vi羽căđ亥uăt逢ăliênăk院t v噂i nông 
dân trong vi羽c nuôi cá), t雨nhăĐ欝ng Tháp. 

o Các phòng ban khác: Th詠c hi羽n các ch泳cănĕngăvƠănhi羽m v映 c映 th吋 đ逢嬰c phân công. M厩i 
phòngăbanăđ隠uăcóăcácătr逢ởng, phó phòng tr詠c ti院p ph映 trách qu違n lý. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CH 永CăNĔNGăNHI烏M V影 C曳A CÁC B浦 PH一N BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ COÂNG TY 
 

 
 

Đ衣i h瓜iăđ欝ng     
c鰻 đông 

 Ban  
ki吋m soát 

 
H瓜iăđ欝ng 
qu違n tr 鵜 

 

Ban 
T鰻ngăgiámăđ嘘c 
 

Ban qu違n lý d詠 
ánăđ亥uăt逢 

 

Phòng k院 toán  
tài chính 

 

Phòng hành 
chính nhân s詠 
 

B瓜 ph壱n 
nguyên li羽u 

 

B.giámăđ嘘c nhà 
máy th栄y s違n 

 

Phòng 
kinh doanh 
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2.1 H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜  
- HĐQTăđ逢嬰căĐHĐCĐăb亥u ra v噂i nhi羽m kỳ lƠă05ănĕm,ăcóă toƠnăquy隠n nhân danh công ty 

quy院tăđ鵜nh, th詠c hi羽n các quy隠năvƠănghĩaăv映 c栄a công ty không thu瓜c th育m quy隠n c栄aăĐHĐCĐănh逢ă
ch鵜u trách nhi羽m xây d詠ng các k院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh mang tính ch医t chi院năl逢嬰c t鰻ng quát và 
đ違m b違o các k院 ho衣chăđ逢嬰c th詠c hi羽n thông qua Ban t鰻ngăGiámăđ嘘c. 

- HĐQTăcôngătyănhi羽m kỳ 2019 ậ 2024 g欝m: 
o Ông Lê Thanh Thu医n Ch栄 t鵜ch. 
o Ông LêăVĕnăChung Phó ch栄 t鵜ch. 
o Ông T嘘ng Phi Hùng Thành viên. 
 
 

 
CácăthƠnhăviênăHĐQT Công ty nhi羽m kỳ 2019-2024 t衣iăĐHĐCĐTNă2019 

 
2.2 Ban t鰻ngăgiámăđ嘘c 

- Banăgiámăđ嘘c có 07 thành viên g欝m 01 T鰻ngăgiámăđ嘘c và 04 Phó t鰻ngăgiámăđ嘘c, 01 Giám 
đ嘘c tài chính và 01 K院 toánătr逢ởngădoăHĐQTăb鰻 nhi羽m. Là b瓜 ph壱n t鰻 ch泳căđi隠u hành, qu違n lý m丑i 
ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a công ty theo các m映c tiêu và k院 ho衣chămƠăHĐQT,ăĐHĐCĐăđƣă
thông qua. 

- T鰻ngăgiámăđ嘘călƠăng逢運i ch鵜u trách nhi羽m chính và duy nh医tătr逢噂căHĐQTăvƠăphápălu壱t v隠 
t医t c違 các ho衣tăđ瓜ng kinh doanh c栄aăcôngăty.ăĐ吋 vi羽căđi隠u hành có hi羽u qu違, T鰻ngăgiámăđ嘘c s胤 cĕnă
c泳 vào kh違 nĕngăchuyênămônăvƠănĕngăl詠c qu違n lý c栄a từng thành viên trong Ban t鰻ngăgiámăđ嘘c th詠c 
hi羽n vi羽c 栄y quy隠n m瓜t s嘘 quy隠n h衣n nh医tăđ鵜nh. 
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 - Ban t鰻ngăgiámăđ嘘c g欝m có: 
o ỌngăLêăVĕnăChung  T鰻ngăGiámăđ嘘c. 
o Ông Lê VĕnăC違nh  Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c. 
o Ông Ph衣măĐìnhăNam  Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c. 
o Ông Nguy宇n Thanh H違i  Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c 
o Bà Võ Th鵜 Minh Tâm  Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c 
o ỌngăTr逢挨ngăCôngăKhánh  Giámăđ嘘c tài chính. 
o ỌngăLêăXuơnăĐ鵜nh  K院 toánătr逢ởng. 

 
2.3 Ban ki吋m toán n瓜i b瓜 

- Ki吋m toán n瓜i b瓜 đóngăvaiătròălƠăng逢運i b違o v羽 giá tr鵜 cho doanh nghi羽p. Ki吋m toán n瓜i b瓜 
là m瓜tăquanăsátăviênăđ瓜c l壱p, nhằmăđ違m b違o ho衣tăđ瓜ng c栄a công ty tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh pháp lu壱t 
qu嘘căgia,ăđ衣oăđ泳c kinh doanh và quy ch院 ho衣tăđ瓜ng c栄a công ty. Ki吋m toán n瓜i ch鵜u trách nhi羽m 
phát hi羽n ra nh英ng sai sót trong ho衣tăđ瓜ng kinh doanh c栄a doanh nghi羽p, gi英 vaiătròălƠăng逢運iăt逢ăv医n 
vƠăđ鵜nhăh逢噂ngăchoăbanăgiámăđ嘘c và h瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 v隠 ki吋m soát r栄i ro.  
 - BKTNB công ty nhi羽m kỳ 2019 ậ 2024 g欝m: 

o Bà Lê Th鵜 Ph逢嬰ng Tr逢ởng ban. 
o Bà Ngô Th鵜 T嘘 Ngân Thành viên. 
o Ông Lê HoƠngăC逢挨ng Thành viên. 

 
2.4 Các phòng ban khác 
a) Phòng k院 toán tài chính: 

Thamăm逢uăvƠătr詠c ti院p h厩 tr嬰 T鰻ngăgiámăđ嘘c trong các ho衣tăđ瓜ng tài chính, qu違n lý tài s違n 
và các d詠 ánăđ亥uă t逢,ăqu違n lý các ngu欝n v嘘n kinh doanh. Phân tích và ki吋m soát hi羽u qu違 vi羽c s穎 
d映ng v嘘năđ亥uă t逢.ăĐ違m b違o vi羽c h衣ch toán s鰻 sách theo chu育n m詠c k院 toán hi羽n hành, th詠c hi羽n 
quy院t toán và thanh lý các h嬰păđ欝ng kinh t院 v噂i khách hàng. Ph嘘i h嬰p các phòng ban l壱p k院 ho衣ch 
tài chính ngắn h衣n, trung dài h衣n, gi違i quy院t công n嬰 v噂i khách hàng. 

 
b) Phòng hành chính nhân s詠: 

 Ph映 trách các ho衣tă đ瓜ng l宇 tân, ti院p khách, qu違nă lỦă vƠă l逢uă tr英 h欝 s挨ă nhơnă s詠. Ch鵜u trách 
nhi羽m v隠 ho衣tăđ瓜ng qu違n lý, tuy吋n d映ngăvƠăđƠoăt衣o nhân s詠. Ho衣chăđ鵜nh nhân s詠 nhằm m映căđích 
ph映c v映 cho m映căđíchăkinhădoanhăcũngănh逢ăchi院năl逢嬰c c栄a Công ty. H厩 tr嬰 B瓜 ph壱n khác trong vi羽c 
qu違n lý nhân s詠 và là c亥u n嘘i gi英aăBGĐăvƠăNg逢運iălaoăđ瓜ng trong Công ty. H厩 tr嬰 cho các b瓜 ph壱n 
liên quan v隠 côngătácăđƠoăt衣o nhân viên, cách th泳c tuy吋n d映ng nhân s詠ầ  
  

c) Xí nghi羽p phát tri 吋n nguyên li羽u: 
 Th詠c hi羽n vi羽c qu違n lý, phát tri吋n vùng nguyên li羽u nhằmăđ違m b違oăđápă泳ngăđ亥yăđ栄 nhu c亥u 
nguyên li羽u ph映c v映 s違n xu医t. Th詠c hi羽n tri吋n khai xây d詠ng vùng nguyên li羽u t詠 ch栄 theo k院 ho衣ch. 
Xây d映ng quy trình nuôi cáăcũngănh逢ăquyătrìnhăx穎 lý khi vùng nuôi khi cá gặp d鵜ch b羽nh. Ki吋m soát 
và qu違n lý sao cho giá thành nuôi th医p nh医t nhằm nâng hi羽u qu違 ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a 
Công ty. 
 

d) Phòng kinh doanh: 
 Ch鵜u trách nhi羽m xây d詠ngăph逢挨ngăánăkinhădoanhăcóăhi羽u qu違, các k院 ho衣ch marketing, tri吋n 
khaiăcácăph逢挨ngăánămở r瓜ng th鵜 tr逢運ng. Liên h羽 và ti院p xúc tr詠c ti院p v噂iăkháchăhƠngăn逢噂c ngoài 
trong ho衣tăđ瓜ng xu医t nh壱p kh育u. Luôn ch栄 đ瓜ng mở r瓜ng th鵜 tr逢運ng và tìm ki院m khách hàng m噂i. 
Nắm bắt nhu c亥u c栄a khách hàng c栄ngănh逢ănh英ng ph違n ánh c栄a khách hàng nhằm khắc ph映c nh英ng 
h衣n ch院 từ đóăhoƠnăthi羽năh挨nătrongăvi羽căchĕmăsócăkháchăhƠng. 
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III/ CAÙC THAØNH VIEÂN BAN ÑIEÀU HAØNH 
3.1 H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
 

  
Ông Lê Thanh Thu医n ậ Ch栄 t鵜chăHĐQT 

 
- CMND s嘘  : 350006170 c医p ngày 06/06/2018 t衣i T雨nh An Giang 
- Gi噂i tính    : Nam 
- Ngày sinh  : 10/3/1958 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú: 326ăHùngăV逢挨ng,ăP.Mỹ Long, TP Long Xuyên,  An 
Giang 
 

- Ông Lê Thanh Thu医n sinh t衣i Xuân Th鵜nh, Tri羽uăS挨n,ăThanhăHóa.ăT嘘t nghi羽p là kỹ s逢ăxơyă
d詠ng, từ nĕmă1977,ăông Thu医n làm vi羽c t衣i Sở xây d詠ng An Giang. 
- Từ nĕmă1979,ăỌngălƠăcánăb瓜 c栄a Sở qu違nălỦănhƠăđ医t An Giang. 
- Nĕmă1982,ăôngăThu医năđ逢嬰c b鰻 nhi羽mălƠmăChánhăvĕnăphòngă曳y ban Xây d詠ngăc挨ăb違n Nhà 
n逢噂căAnăGiang.ăSauăđó,ăỌngăti院p t映căđ逢嬰c b鰻 nhi羽mălƠmăGiámăđ嘘c Công ty Liên doanh Ki院n 
trúcăAnăGiangăvƠoănĕmă1986. 
- Từ nĕmă1992,ăôngăThu医năđ逢嬰c c穎 lƠmăGiámăđ嘘c xí nghi羽p Xây d詠ng Tây Sông H壱u thu瓜c 
Công ty Xây d詠ng Mi隠n Tây, B瓜 Xây D詠ng.ăĐ院nănĕmă1997,ăỌngăthƠnhăl壱păvƠăđi隠u hành Công 
CPăĐ亥uăt逢ăvƠăXơyăd詠ng Sao Mai t雨nh An Giang. 
- Nĕmă2003,ăôngăthƠnhăl壱păcôngătyăCPăĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năđaăqu嘘c gia (IDI) gi英 ch泳c v映 Ch栄 
t鵜ch H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 choăđ院n nay. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u  : 12.535.000 cp, chi院m 5,51% v嘘năđi隠u l羽. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥năđ衣i di羽n cho Công ty CP T壱păĐoƠn Sao Mai sở h英u là: 116.612.431 c鰻 
ph亥n, chi院m 51,23% v嘘năđi隠u l羽. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Ông Lê Vĕn Chung ậ Phó ch栄 t鵜ch HĐQT kiêm T鰻ng giám đ嘘c 

 
- CMND s嘘: 351393479 c医p ngày 09/06/2010 t衣i T雨nh An Giang 
- Gi噂i tính: Nam 
- Ngày sinh: 1964 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú : S嘘 72. Tr亥n Nh壱t Du壱t, TP.Long Xuyên, An 
Giang 
 

 
- Ông Lê Vĕn Chung sinh t衣i Tri羽u S挨n, Thanh Hóa. Sau khi t嘘t nghi羽p ngành c挨 khí, Ông 
công tác t衣i Xí nghi羽p Liên hi羽p Đ逢運ng sắt Hu院. 
- Nĕm 1987, Ông Chung làm vi羽c t衣i C瓜ng Hòa Dân Ch栄 Đ泳c. Đ院n nĕm 1991, Ông trở v隠 
Vi羽t Nam và công tác t衣i Công ty liên doanh ki院n trúc An Giang và đ逢嬰c b鰻 nhi羽m làm Đ瓜i 
tr逢ởng xây d詠ng Công ty Xây d詠ng Mi隠n Tây vào nĕm 1994. Sau đó, Ông Chung tham gia 
thành l壱p và đi隠u hành Công ty CP Đ亥u t逢 và Xây d詠ng Sao Mai t雨nh An Giang từ nĕm 1997. 
- Nĕm 2003, ông Chung tham gia thành l壱p và gi英 ch泳c v映 thành viên HĐQT công ty IDI. 
- Từ 2008 đ院n 22/10/2013, ông Chung gi英 ch泳c v映 phó T鰻ng giám đ嘘c Cty IDI. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u : 148.787 c鰻 ph亥n, chi院m 0,07% v嘘n đi隠u l羽. 
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Ông T嘘ng Phi Hùng ậ Thành viên HĐQT 
 
 

- CMND s嘘: 170006507 c医p ngày 03/12/2013 t衣i T雨nh Thanh Hóa 
- Gi噂i tính: Nam 
- Ngày sinh: 1958 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú : 遺p An Th衣nh, xã Bình Thành, huy羽n L医p Vò, t雨nh 
Đ欝ng Tháp 
 

 
- Ông T嘘ng Phi Hùng sinh t衣i Hoa L逢 - Ninh Bình. Sau khi t嘘t nghi羽p ngành c挨 khí, Ông làm 
công nhân kỹ thu壱t ngành xe l穎a ậ T鰻ng c映c Đ逢運ng sắt Thanh Hóa. 
- Nĕm 1987, Ông Hùng làm vi羽c t衣i C瓜ng Hòa Dân Ch栄 Đ泳c. 
- Đ院n nĕm 1991, Ông trở v隠 Vi羽t Nam và công tác t衣i Công ty liên doanh ki院n trúc An Giang. 
- Từ 1996 đ院n nay, ông Hùng t詠 kinh doanh riêng t衣i 遺p An Th衣nh, xã Bình Thành, huy羽n 
L医p Vò, t雨nh Đ欝ng Tháp. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u : 0 c鰻 ph亥n, chi院m 0% v嘘n đi隠u l羽. 
 

 
Ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜:  

- Trongănĕmăh瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đƣăti院n hành t鰻ng s嘘 35 cu瓜c h丑p v噂i tỷ l羽 tham d詠 đ亥yăđ栄 
100% c栄a t医t c違 các thành viên. 

- Hàng tu亥n/tháng/quý, thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 tham gia các cu瓜c h丑p v噂i Ban t鰻ng 
giámăđ嘘c. Vi羽c giám sát c栄aăHĐQTăđ嘘i v噂i Ban t鰻ngăgiámăđ嘘căđ逢嬰c th詠c hi羽n qua báo cáo ho衣t 
đ瓜ng c栄a T鰻ngăGiámăđ嘘c g穎iăcácăthƠnhăviênăHĐQTăhƠngătháng; 

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đánhăgiáăk院t qu違 s違n xu医t kinh doanh Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV 
nĕmă2019 đ欝ng th運i k院t h嬰p v噂i Ban t鰻ngăgiámăđ嘘căđ吋 đặt m映c tiêu, k院 ho衣chăkinhădoanhănĕmă
2020.  

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đánhăgiáănh英ng r栄iăroăkinhădoanhăcũngănh逢ăch雨 đ衣o v噂iăBanăgiámăđ嘘c 
v隠 nh英ng gi違i pháp trong vi羽c kinh doanh an toàn. 

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 ch雨 đ衣o vi羽c mở r瓜ng th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u nhằmăđ違m b違o tình hình 
kinh doanh chung c栄aăCôngătyăđ逢嬰c 鰻năđ鵜nh và an toàn. 

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 ch雨 đ衣o tr詠c ti院p trong vi羽c phát hành c鰻 phi院uătĕngăv嘘năđi隠u l羽. 
- Tĕngăc逢運ng công tác ki吋m tra, ki吋m soát n瓜i b瓜, công tác qu違n lý r栄i ro trong toàn Công 

ty; 
- Ch雨 đ衣o, giám sát và t鰻 ch泳c vi羽c th詠c hi羽năcácăquyăđ鵜nh, quy ch院 qu違n lý n瓜i b瓜, công 

tác pháp ch院 vƠăthiăđuaăậ khenăth逢ởng trong Công ty; 
- Th詠c hi羽n ch院 đ瓜 báo cáo, công b嘘 thôngă tinăđ鵜nh kỳ và b医tă th逢運ng t噂i UBCKNN, Sở 

Giao d鵜ch Ch泳ng khoán TP. HCM.  
 
3.2 Ban T鰻ngăgiámăđ嘘c 

ỌngăLêăVĕnăChungăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăT鰻ng Giám đ嘘c.(đƣătómătắt ở trên). 
Ông Ph衣măĐìnhăNamăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPhó T鰻ngăGiámăĐ嘘c  
Ông Nguy宇n Thanh H違i                    Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c 
Bà Võ Th鵜 Minh Tâm                        Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c 
ỌngăLêăVĕnăC違nh                              Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c 
ỌngăTr逢挨ngăCôngăKhánhăăăăăăăăăăăăăăăăăăGiámăđ嘘c tài chính  
ỌngăLêăXuơnăĐ鵜nh                             K院 ToánăTr逢ởng 
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Ông Ph衣măĐìnhăNamăăậ Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c 

- CMND s嘘: 351333247 c医p ngày 29/06/2008 t衣i CA An Giang 

- Gi噂i tính: Nam 

- Ngày sinh: 08/02/1969 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú: 19/04 .Tr亥năH逢ngăĐ衣o ậ P.Mỹ Quí ậTP.Long xuyên  ậ An  
Giang. 

 
- Ông Ph衣măĐìnhăNamăsinhăt衣i th鵜 tr医n Thi羽u Hóa, huy羽n Thi羽u Hóa, t雨nh Thanh Hóa. Ông Nam 
t嘘t nghi羽p chuyên ngành xây d詠ng t衣iăTr逢運ng Xây d詠ng Mi隠n Tây, quá trìnhăcôngătácănh逢ăsau: 
- Từ 1991-1993   :ăĐ瓜iătr逢ởngăđ瓜i xây d詠ng s嘘 6 thu瓜c XNXD Tây Sông H壱u 
- Từ 1994-1997   :ăĐ瓜i XD thu瓜c xí nghi羽p XD Tây Sông H壱u 
- Từ 1998-2005   :ăGiámăđ嘘căXNăPh逢挨ngăNamăthu瓜căcôngătyăCPăĐ亥uăt逢ă&ăXơyăd詠ng Sao Mai 
t雨nh An Giang. 
- Từ 2006- 2009  :ăGiámăđ嘘c ban qu違n lý d詠 án Sao Mai B院n Tre 
- Từ 2009- 2012  : Phó T鰻ngăGiámăđ嘘căCôngătyăĐ亥uăt逢ăDuăl鵜ch và Phát tri吋n Th栄y S違n ( 
Trisedco) 
- Từ 2013ăđ院n nay: Phó T鰻ngăGiámăđ嘘căCôngătyăCPăĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘c Gia. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u:  240.458  c鰻 ph亥n, chi院m 0,11% v嘘năđi隠u l羽. 

 Bà Võ Th鵜 Minh Tâm ậ Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c. 
 
- CMND s嘘: 024 725 058 c医p ngày 01/11/2007 t衣i CA TP.HCM 
- Gi噂i tính: N英 
- Ngày sinh: 07/07/1966 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ngătrú:ă49ăTr逢挨ngăPh逢噂c Phan, Bình Tr鵜 Đông,ăBình Tân, 
TP.HCM 

 
- Bà Võ Th鵜 Minh Tâm sinh ở Long Xuyên, An Giang. T嘘t nghi羽păđ衣i h丑c kinh t院 nĕmă1991 
- Từ nĕmă1992ăậ 1998: Qu違n lý s違n xu医t Cty Hóa Mỹ Ph磯m Pháp Mỹ  
- Từ nĕmă1999ăậ 2000: H丑c ti院ng Trung ở Bắc Kinh ậ Trung Qu嘘c 
- Từ nĕmă2001ăậ 2010: Làm ở  Cty Transimex Sài Gòn 
- Từ  nĕmă2011ăậ 2016:ăChánhăvĕnăphòngăCtyăIDIă 
- Từ thángă02/2016ăđ院n nay làm Phó t鰻ngăgiámăđ嘘c Cty IDI, thành viên h瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 Cty C鰻 
ph亥năĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năĐaăQu嘘c Gia 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u: 0  c鰻 ph亥n, chi院m 0% v嘘n đi隠u l羽. 
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 ỌngăLêăVĕnăC違nh ậ Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c 

- CMND s嘘: 352272634 c医p ngày 11/08/2010 t衣i CA t雨nh Thanh Hóa. 

- Gi噂i tính: Nam 

- Ngày sinh: 10/09/1975 
  - Đ鵜a ch雨 th逢運ngă trú:ă 46ă Lêă HoƠn,ă ph逢運ng Bình Khánh , TP Long 
Xuyên, t雨nh An Giang. 

- Ông Lê VĕnăC違nh sinh t衣i huy羽n Tri羽uăS挨n,ăt雨nh Thanh Hóa. Ông t嘘t nghi羽p kỹ s逢ăxơyăd詠ng 
ngành xây d詠ng.  

Quáătrìnhăcôngătácănh逢ăsau: 

- Từ 2000 ậ 2005:ăĐ瓜iătr逢ởngăđ瓜i xây d詠ng s嘘 9 thu瓜c Công ty C鰻 ph亥năĐ亥uăt逢ăvƠăXơyăd詠ng 
Sao Mai, t雨nh An Giang. 

- Từ 2005 ậ 2006: Tr逢ởng phòng kinh doanh Công ty C鰻 ph亥năĐ亥uăt逢ăvƠăXơyăd詠ng Sao Mai, 
t雨nh An Giang. 

- Từ 2006 ậ 2010:ăPhóăgiámăđ嘘c Ban qu違n lý d詠 ánăĐ亥uăt逢ăvƠăxơyăd詠ng C映m Công nghi羽p 
Vàm C嘘ng. 

- Từ 2010ăđ院n nay: Làm Phó t鰻ngăgiámăđ嘘c Công ty C鰻 ph亥năĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋n Đaăqu嘘c gia 
IDI. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u:  11.069 c鰻 ph亥n, chi院m 0,00% v嘘năđi隠u l羽 

 
 

Ông Nguy宇n Thanh H違i ậ Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c. 
 
- CMND s嘘: 352349644 c医p ngày 12/10/2011 t衣i CA An Giang 
- Gi噂i tính: Nam  
- Ngày sinh: 20/09/1988 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú: 72 Tr亥n Nh壱t Du壱t,ăPh逢運ng Mỹ Long, TP.Long 
Xuyên, An Giang 
 

 
- Ông Nguy宇n Thanh H違i sinh ở xã Th丑 X逢挨ng,ăhuy羽n Th丑 Xuân, t雨nh Thanh Hóa. T嘘t nghi羽p 
C穎 Nhân Qu違n Tr鵜 KinhăDoanhătr逢運ngăCaliforniaăStateăUniversity,ăLongăBeachănĕmă2011. 
- Từ nĕmă2011-2012:  Nhân Viên Kinh Doanh, Tr嬰 lý T鰻ngăGiámăĐ嘘c Công Ty C鰻 Ph亥năĐ亥u 
T逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia I.D.I. 
- Từ nĕmă2012-2015:  Tr嬰 lý Ch栄 T鵜ch H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 Công Ty C鰻 Ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátă
Tri吋năĐaăQu嘘c Gia I.D.I. 
- Từ 2015ăđ院n nay:  Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c kiêm Tr嬰 lý Ch栄 T鵜ch H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 Công Ty 
C鰻 Ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia I.D.I . 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u: 0  c鰻 ph亥n, chi院m 0% v嘘năđi隠u l羽. 
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ỌngăăTr逢挨ngăCôngăKhánhăậ Giámăđ嘘c tài chính 

 
- CMND s嘘 :  341365203 c医p ngày 23/08/2008 t衣i CA Đ欝ng Tháp. 
- Gi噂i tính   : Nam 
- Ngày sinh : 13/03/1987  
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú:  175 遺p An L衣c,ăxƣăĐ鵜nh An, huy羽n L医păVò,ăĐ欝ng 
Tháp. 

 
- ỌngăTr逢挨ngăCôngăKhánhăsinhăt衣i An L衣c,ăĐ鵜nh An, L医păVò,ăĐ欝ng Tháp. 
 - Nĕmă2009ăt嘘t nghi羽păĐ衣i h丑c  Kinh t院 TP.HCM chuyên ngành k院 toán ki吋m toán. 
 - Thángă08ănĕmă2009ălƠmăvi羽c t衣i Ban ki吋m toán n瓜i b瓜 Công Ty CP T壱păĐoƠnăKỹ Ngh羽 G厩 
Tr逢運ng Thành. 
 - Tháng 11/2011 Làm K院 toánăTr逢ởngăCôngăTyăCPăĐ亥uăT逢  Đ鵜a 渦c & Khoáng S違n Châu Á. 
 - Thángă10/2013ăLƠmăGĐTCăCôngăTy  CPăĐ亥uăT逢ă& Phát Tri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI. 
- Thángă05/2015ăỌngăđ逢嬰c b亥uălƠmăTV.HĐQTăCôngătyăCPăĐ亥uăT逢ă&ăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia 
IDI. 
- Thángă06/2015ăỌngăđ逢嬰c b亥uălƠmăTr逢ởng ban ki吋m soát Công ty c鰻 ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai. 
- Tháng 08/2017 Ông gi英 ch泳c v映 giámăđ嘘c tài chính T壱păĐoƠnăSaoăMaiăkiêmăgiámăđ嘘c tài 
chính IDI. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u: Không có. 
 

 
 
 

 

- Giao d鵜ch c鰻 phi院u c栄a c鰻 đôngăn瓜i b瓜:  Không có 

 
 

  
ỌngăăLêăXuơnăĐ鵜nh ậ K院 toánătr逢ởng. 

 
            - CMND s嘘: 341 964 156 c医p ngày 18/06/2015 t衣iăCAăĐ欝ng Tháp 

- Gi噂i tính: Nam.  
- Ngày sinh : 04/03/1985 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú: S嘘 04B. 遺p An Th衣nh, Bình Thành, L医p Vò, 
Đ欝ng Tháp. 
 

 
- ỌngăLêăXuơnăĐ鵜nh sinh t衣i Minh Khôi, Nông C嘘ng, Thanh Hóa. 
- Nĕmă2007ăỌngăLêăXuơnăĐ鵜nh t嘘t nghi羽p c穎 nhân k院 toánăvƠăcũngătrongănĕmă2007ăôngălƠmă
vi羽c t衣i phòng k院 toánăCôngătyăCPăĐ亥uăT逢ă&ăPTăĐaăQu嘘c Gia IDI. 
- Nĕmă2011ăôngăLêăXuơnăĐ鵜nh gi英 ch泳c v映 k院 toánă tr逢ởngăCôngă tyăCPăĐ亥uăT逢ă&ăPTăĐaă
Qu嘘căGiaăIDIăchoăđ院n nay. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u:Không có. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 phi院uăđangănắm gi英 c栄a nh英ngăng逢運i có liên quan: không có. 
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3.3 Ban ki吋m toán n瓜i b瓜 
a) Bà Lê Th鵜 Ph逢嬰ng ậ TB. Ki吋m toán n瓜i b瓜. 

- CMND s嘘   : 352272283 c医p ngày 04/08/2010 t衣i CA An Giang 
- Gi噂i tính  : N英 
- Ngày sinh   : 1980 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú  : 72 Tr亥n Nh壱t Du壱t ậ Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u: Không có. 
 

b) Bà Ngô Th鵜 T嘘 Ngân ậ Thành viên. 

- CMND s嘘   : 352 428 133 c医p ngày 12/12/2012 t衣i CA An Giang  
- Gi噂i tính  : N英 
- Ngày sinh   : 1981 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú  : 80F1 Mai HắcăĐ院, Phư運ng Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang. 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u: Không có. 
 

c) Ông Lê HoƠngăC逢挨ng ậ Thành viên. 
- CMND s嘘    : 370990568 c医p ngày 24/03/2000 t衣i CA Kiên Giang  
- Gi噂i tính   : Nam 
- Ngày sinh    : 1985 
- Đ鵜a ch雨 th逢運ng trú   : 44 Kênh 8 - Xã Th衣nhăĐôngăA,ăăậTân Hi羽p  - Kiên Giang 
- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n sở h英u: Không có. 

Ho衣tăđ瓜ng c栄a Ban ki吋m toán n瓜i b瓜: 
-ăXơyăd詠ngăvƠăc壱p nh壱tăquyăch院,ăquyătrìnhănghi羽păv映ăki吋mătoánăn瓜i b瓜ăc栄aădoanhănghi羽păđ吋ă

trình lên H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăphêăduy羽t. 
- L壱păk院ăho衣chăki吋mătoánăn瓜i b瓜ăhƠngănĕmătrìnhăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăphêăduy羽t. 
-ăTh詠căhi羽n các cu瓜căki吋mătoánăn瓜i b瓜ăvƠăt逢ăv医năki吋mătoánăn瓜i b瓜ătheoăk院ăho衣chăđƣăđ逢嬰căphêă

duy羽t. 
-ăBáoăcáoăk院tăqu違ăki吋mătoánăn瓜i b瓜ăvƠăki院năngh鵜ăcácăbi羽năphápăs穎aăch英a,ăkhắcăph映căsaiăsótăvƠă

đ隠ăxu医tăbi羽n pháp hoàn thi羽năcũngănh逢ănơngăcaoăhi羽uăl詠căvƠăhi羽uăqu違ăc栄aăquyătrìnhăqu違nătr鵜,ă
qu違nălỦăr栄iăroăvƠăki吋măsoátăn瓜i b瓜. 

-ăTh詠căhi羽năgiámăsátătri吋năkhaiăk院tăqu違ăth詠căhi羽năkhuy院năngh鵜ăki吋mătoán. 
-ăTh逢運ngăxuyênăphátătri吋n,ăch雨nhăs穎a,ăb鰻ăsungăvƠăhoƠnăthi羽năph逢挨ngăphápăki吋mătoánăn瓜i b瓜ă

vƠăph衣măviăho衣tăđ瓜ngăc栄aăki吋mătoánăn瓜i b瓜ăđ吋ăcóăth吋ăc壱p nh壱tăvƠătheoăk鵜păs詠ăphátătri吋năc栄aă
doanh nghi羽p. 

-ăT逢ăv医năchoădoanhănghi羽p trong vi羽căl詠aăch丑năvƠăki吋măsoátăd鵜chăv映ăki吋mătoánăđ瓜c l壱păđ違mă
b違oăti院tăki羽m, hi羽uăqu違. 

- Duy trì vi羽cătraoăđ鰻iăth逢運ngăxuyênăv噂iăt鰻ăch泳căki吋mătoánăđ瓜c l壱păc栄aădoanhănghi羽pănhằmă
đ違oăb違oăh嬰pătácăcóăhi羽uăqu違. 
 

IV/ THAYăĐ蔚I BANăĐI陰UăHẨNHăTRONGăNĔMă 

Trongănĕm,ăCôngătyăkhôngăcóăthayăđ鰻iăbanăđi隠u hành 

V/ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 
5.1 L詠căl逢嬰ng lao ñoäng 
 - Nĕmă2019, Côngătyăđƣăth詠c hi羽n tuy吋n d映ngăvƠăđƠoăt衣oăđ逢嬰c nhi隠u kỹ s逢,ăc穎 nhân gi臼i và 
công nhân có tay ngh隠 cao từ 3.532 ng逢運iălúcăđ亥uănĕmă2019 vƠătĕngălênă3.650 ng逢運i lúc cu嘘iănĕmă
2019 đ吋 b鰻 sung cho 02 nhà máy ch院 bi院n fillet xu医t kh育u. 
  - Trongănĕmă2019 Côngătyăcũngăđƣăth詠c hi羽n nhi隠uăchínhăsáchăđƠoăt衣o cán b瓜 theo chi隠u sâu 
mà c映 th吋 lƠăđƣăc穎 nhi隠u cán b瓜 điăduăh丑c t衣i cácăn逢噂c phát tri吋nănh逢:ăMỹ, Trung Qu嘘c, Singgapore, 
Úc.... V噂i nhi羽m v映 vừa h丑c vừa phát tri吋n th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘căđiăkèmăv噂i vi羽c qu違n lý khách 
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hàng. C穎 các cán b瓜 chuyên trách tham gia các l噂p hu医n luy羽n, h丑c t壱p nghi羽p v映 chuyênămônăcũngă
nh逢ănắm bắtăcácăthayăđ鰻i,ăcácăquyăđ鵜nh m噂i v隠 thu院, v隠 qu違n lý ch医tă l逢嬰ng...ăTrongănĕmăCôngătyă
cũngăcóăm運iăcácăchuyênăgiaăn逢噂c ngoài v隠 Côngătyăđ吋 t逢ăv医năh逢噂ng d磯năvƠăđƠoăt衣o cán b瓜 nâng cao 
trìnhăđ瓜 tay ngh隠, nắm bắt công ngh羽 m噂i, phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c trẻ giúp Công ty phát tri吋n 
đ逢嬰c b隠n v英ng.  

- Côngătyăcũngăt衣o nhi隠uăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰iănh逢ăb嘘 tríăhaiănhƠăĕnăthoángămátăh嬰p v羽 sinh. 
Cácămónăĕnăc栄a Công nhân viên c栄aăcôngătyăđ逢嬰c luân phiên nhằmăđƣmăb違oăđ亥yăđ栄 các ch医t dinh 
d逢叡ng, h嬰p v羽 sinh, an toàn th詠c ph育măđ吋 có s泳c kh臼e t嘘t và làm vi羽c hi羽u qu違. Ngoài ra Công ty 
cũngăh厩 tr嬰 chi phí qua phà, h厩 tr嬰 xe v隠 ngh雨 t院t âm l鵜ch, b嘘 trí nhà ở cho CB-CNVăvƠăng逢運i lao 
đ瓜ng c栄a Côngătyăđ吋 m丑iăng逢運i an tâm làm vi羽c. 

 

                                      B謂NGăC愛ăC遺UăLAOăĐ浦NG 
                                                         ĐVT:ăNg逢運i 

A Theoătrìnhăđ瓜 3.650 100,00% 
1 TrênăĐ衣i h丑c 3 0,08% 
2 Đ衣i h丑c 189 5,18% 
3 CaoăĐẳng 97 2,66% 
4 Trung c医p 85 2,33% 
5 S挨ăc医p 53 1,45% 
6 Khác 3.223 88,30% 

B Theo nhóm tu鰻i 3.650 100,00% 

1 Từ 18 tu鰻iăđ院n 30 tu鰻i 1.883 51,59% 

2 Từ  31 tu鰻iăđ院n 45 tu鰻i 1.522 41,70% 

3 Từ 56 tu鰻iăđ院n 60 tu鰻i 230 6,30% 

4 Trên 60 tu鰻i 15 0,41% 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chínhăsáchăl逢挨ng,ăth逢ởng: Công ty th詠c hi羽năchínhăsáchăl逢挨ng,ăth逢ởngătrênăc挨ăsở b違oăđ違m 
choăng逢運iălaoăđ瓜ngăđ逢嬰căh逢ởngăđ亥yăđ栄 các ch院 đ瓜 theoăquyăđ鵜nh c栄aăNhƠăn逢噂c. Bên c衣nhăđó,ăCôngă
ty v磯n ti院p t映c áp d映ngăchínhăsáchăl逢挨ngăthôngăquaăh欝 s挨ăgiaoăvi羽c, ki吋măsoátăvƠăđánhăgiáăcôngăvi羽c, 
từ đó t衣oăđ瓜ng l詠c, khuy院năkhíchăng逢運iălaoăđ瓜ng c違i ti院n nâng su医tălaoăđ瓜ng. 
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M泳căl逢挨ngăbìnhăquơn 

 

Nĕm 
M泳căl逢挨ngăbìnhăquơn M泳căl逢挨ngăbìnhăquơn 

c栄a CB_CNV c栄a công nhân 
2016 10.000.000   5.000.000   

2017 11.000.000   5.500.000   

2018 12.000.000   6.500.000   

2019 12.500.000   7.000.000   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Chính saùch đ嘘i v噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng 
 - Nĕmă2019, công ty tuy吋n d映ngăh挨nă118 công nhân và liên k院t v噂i Trung tâm d衣y ngh隠 đƠoă
t衣oăs挨ăc医p cho toàn b瓜 laoăđ瓜ng ph鰻 thông.ăĐơyălƠăl詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ngăt逢挨ngăđ嘘i l噂nădoătĕngănĕngă
su医t s違n xu医t.ăNh逢ngăcôngătyăv磯năluônăđ違m b違o các ch院 đ瓜 chínhăsáchăđ嘘i v噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng theo 
quiăđ鵜nh c栄a lu壱tălaoăđ瓜ngănh逢ă: Các ch院 đ瓜 b違o hi吋m, 嘘măđau,ăsinhăs違n . . . 
 - Thu nh壱p bình quân c栄a CB-CNV là 12,5 tri羽uă đ欝ng/ng逢運i/tháng, công nhân là 7 tri羽u 
đ欝ng/ng逢運i/tháng. Th詠c hi羽năchínhăsáchăth逢ởng trong các ngày l宇 nh逢ă8/3,ă30/4,ă1/5,ă2/9,ăt院tăd逢挨ngă
l鵜ch và âm l鵜ch,ăl逢挨ngăthángă13... M厩iătháng,ăcôngătyăđ隠uăcóăth逢ởng cho nh英ngăcôngănhơnăđiălƠmăđ栄 
công, ch医p hành t嘘tăcácăquyăđ鵜nh.  

- Công ty h厩 tr嬰 su医tăĕnătr逢aăm厩iăngƠyăvƠăđ欝ng ph映c m厩iănĕm.ăRiêngăl詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng tr詠c 
ti院păđ逢嬰c trang b鵜 đ亥yăđ栄 cácăph逢挨ngăti羽n b違o h瓜 laoăđ瓜ng, v羽 sinhălaoăđ瓜ng và tuân th栄 an toàn lao 
đ瓜ng. 

 
5.3 Chính saùch tuyeån duïng vaø ñaøo taïo 
 - Xây d詠ngăl逢挨ng th逢ởngătheoăh逢噂ng sáng t衣oăvƠăđóngăgópăc栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng.ăThiăđuaăs違n 
xu医t, c違i ti院nătĕngănĕngăsu医t, ti院t ki羽m chi phí, nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh. Tuy吋n lao 
đ瓜ng có kinh nghi羽m,ăđápă泳ng yêu c亥u công vi羽c,laoăđ瓜ng trẻ có tay ngh隠 cao. 

- ĐƠoăt衣o, b欝iăd逢叡ng v隠 HACCP, GMP, SQF, kỹ nĕngăqu違n lý, kỹ nĕngănghi羽p v映 cho công 
nhân và nhân viên t衣i nhà máy.  

- ĐƠoă t衣o nhân viên m噂iă đ吋 nắm rõ n瓜i quy laoă đ瓜ng, trách nhi羽m quy隠n h衣năđ逢嬰c giao, 
ph逢挨ngăphápăvƠăkỹ nĕngăth詠c hi羽n công vi羽c.  
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- ĐƠoăt衣o từ đ挨năgi違năđ院n ph泳c t衣p, từ c医p th医păđ院n c医p cao, nhân viên thu瓜c b瓜 ph壱n nào s胤 
đ逢嬰c ph映 trách b瓜 ph壱năđóăh逢噂ng d磯n,ăđƠoăt衣o và phân công.  

- Khuy院n khích và t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i v隠 th運iăgianăvƠăkinhăphíăchoăng逢運iălaoăđ瓜ng nâng 
caoătrìnhăđ瓜 và ki院n th泳c. 

 
 

THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ COÂNG TY. 
I/ THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ COÂNG TY 
1.1 Hoäi ñoàng quaûn trò 
  - H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 nhi羽m kỳ 2019 ậ 2024 có 03 thành viên g欝m Ch栄 t鵜chăHĐQT,ă01 Phó 
Ch栄 t鵜chăHĐQTăvƠă01 thƠnhăviênăHĐQT đ瓜c l壱p.ăTrongăđó,ăcóă01 thành viên tham giaăđi隠u hành và 
02 thƠnhăviênăkhôngăthamăgiaăđi隠u hành. 
  - Trongănĕmă2019,ăHĐQTăđƣăt鰻 ch泳c nhi隠u cu瓜c h丑păđ吋 gi違i quy院t các v医năđ隠 quan tr丑ng c栄a 
công ty.  Hàng tu亥n/tháng/quý, H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 tham gia các cu瓜c h丑p v噂i Ban t鰻ngăgiámăđ嘘c. 
Vi羽c giám sát c栄aăHĐQTăđ嘘i v噂i Ban t鰻ngăgiámăđ嘘căđ逢嬰c th詠c hi羽n qua báo cáo ho衣tă đ瓜ng c栄a 
T鰻ngăGiámăđ嘘c g穎iăcácăthƠnhăviênăHĐQTăhƠngăthángăvƠăcácăđ嬰t ki吋mătraăđ瓜i xu医t. 
 - H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đánhăgiáăk院t qu違 s違n xu医t kinh doanh hàng Quý, đ欝ng th運i k院t h嬰p v噂i 
Ban t鰻ng giámăđ嘘c tri吋n khai k院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh cho Quý ti院p theo.  

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 đánhăgiáănh英ng r栄iăroăkinhădoanhăcũngănh逢ăki院n ngh鵜 v噂iăBanăgiámăđ嘘c 
v隠 nh英ng gi違i pháp trong vi羽c kinh doanh an toàn. 

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 ch雨 đ衣o vi羽c c挨ăc医u th鵜 tr逢運ng, mở r瓜ng th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u nhằmăđ違m 
b違o k院 ho衣ch kinh doanh chung c栄aănĕmă2019 đ逢嬰c hoàn thành và cho th運i gian sắp t噂i. 

- H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 ch雨 đ衣o vi羽c th詠c hi羽n chi tr違 ph亥n còn l衣i c栄a c鰻 t泳cănĕmă2018. 
- Tĕngăc逢運ng công tác ki吋m tra, ki吋m soát n瓜i b瓜, công tác qu違n lý r栄i ro trong toàn Công ty; 
- Ch雨 đ衣o, giám sát và t鰻 ch泳c vi羽c th詠c hi羽năcácăquyăđ鵜nh, quy ch院 qu違n lý n瓜i b瓜, công tác 

pháp ch院 vƠăthiăđuaăậ khenăth逢ởng trong Công ty; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các thành viên HĐQT và ban lãnh đạo Công ty tại ĐHĐCĐTN năm 2019 
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1.2 Ban ki吋m toán n瓜i b瓜 

Ban ki吋m soát nhi羽m kỳ 2019 ậ 2024 có 03 thành viên g欝mă01ătr逢ởng ban và 02 thành viên. 
Trongănĕmă2019,ăBanăki吋m toán n瓜i b瓜 đƣăt鰻 ch泳c nhi隠u cu瓜c h丑p, ki吋m tra vi羽c tuân th栄 các quy 
đ鵜nh, quy ch院 ch院 c栄a Công ty. Các thành viên Ban ki吋măsoátăđ隠uăthamăgiaăđ亥yăđ栄 và tích c詠c theo 
đúngătinhăth亥n và trách nhi羽mămƠăđ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăgiao. 
 
II/ăC愛ăC遺U C蔚 ĐỌNG 
2.1 Danh sách c鰻 đôngăn逸m gi英 trên 5% v嘘n c鰻 ph亥n c栄a công ty. 
 Danh sách c鰻 đôngănắm gi英 trên 5% v嘘n c鰻 ph亥n c栄a công ty IDI theo Danh sách t鰻ng h嬰p 
ng逢運i sở h英u ch泳ng khoán tínhăđ院n ngày 31/12/2019 c栄a Công ty g穎i Trungă tơmăL逢uăkỦăCh泳ng 
khoán Vi羽t Nam Chi nhánh TP.H欝 Chí Minh: 
 

DANH SÁCH C蔚 ĐỌNGăN溢M GI 頴 TRÊN 5% C蔚 PH井N 
                       

1 

Công ty CP T壱p 
ĐoƠnăSaoăMaiă 

1600169024 
326.ăHùngăV逢挨ngă
- TP.Long Xuyên - 
An Giang 

116.612.431 51,23% 
Đ衣i di羽n theo 
pháp lu壱t: Ông 
Lê Thanh 
Thu医n 

2 
Lê Thanh 
Thu医n 

350006170 
326.ăHùngăV逢挨ngă
- TP.Long Xuyên - 
An Giang 

12.535.000 5,51% 

T鰻ngăc瓜ng:     129.147.431 56,74% 

 

2.2 Danh sách c鰻 đôngăsángăl壱p 

 Danh sách c鰻 đôngă sángă l壱p c栄a công ty IDI theo gi医y ch泳ng nh壱nă ĐKKDă s嘘 
0303141296 do Sở K院 ho衣chă vƠă Đ亥uă t逢ă t雨nhă Đ欝ng Tháp c医pă thayă đ鰻i l亥n th泳 19 ngày 
25/11/2019 và theo danh sách c鰻 đôngăch嘘t đ院n ngày 31/12/2019 đƣăl逢uăkỦănh逢ăsau: 

DANH SÁCH C蔚 ĐỌNGăSÁNGăL一P 
 

STT H丑 và tên S嘘 ĐKSH Đ鵜a ch雨 S嘘 c鰻 ph亥n T益 l羽 
(%) 

1 Lê Thanh Thu医n 350006170 326.ăHùngăV逢挨ngă- TP.LX ậ AG. 12.535.000 5,51% 

2 

Công Ty CP T壱p 
ĐoƠnăSaoăMai.ăĐ衣i 
di羽n pháp lu壱t: Ông 
Lê Thanh Thu医n. 

1600169024 
326.ăHùngăV逢挨ngă- TP.Long 
Xuyên - An Giang 

116.612.431 51,23% 

3 Nguy宇năVĕnăHung 351139667 49/30. Khúc Thừa D映 -TP.LX 1.201.110 0,53% 
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4 LêăVĕnăChung 351393479 72. Tr亥n Nh壱t Du壱t - TP.LX 148.787 0,07% 

5 Lê Xuân Qu院 351259440 647B/33. Tr亥năH逢ngăĐ衣o ậ LX 2.086 0,00% 

6 Tr逢挨ngăVĩnhăThƠnh 352244166 
83E1. Khu Sao Mai - Bình Khánh 
3 ậ TP.LX 

6 0,00% 

7 LêăVĕnăC違nh 35272634 P.Bình Khánh - TP.Long Xuyên. 11.069 0,00% 

8 Ph衣măĐìnhăNam 351333247 72. Tr亥n Nh壱t Du壱t - TP.LX. 240.458 0,11% 

9 Tr亥năVĕnăCừ 351700797 
84E1.ăKhuăĐTCCăSaoăMaiăậ Bình 
Khánh 3 ậ LX 

86 0,00% 

10 Lê Xuân Quang 172345460 
Xuân Th鵜nh - Tri羽uăS挨năậ Thanh 
Hóa 

0 0,00% 

11 PhanăVĕnăĐ衣t 350038725 544B. Hà Hoàng H鰻 - TP.LX 0 0,00% 

12 LêăVĕnăThông 172321457 01.ăTr逢挨ngăĐ鵜nh ậ TP.LX 0 0,00% 

13 LêăVĕnăThƠnh 351400599 706B. Hà Hoàng H鰻 - TP.LX 10.698 0,00% 

14 LêăVĕnăTh栄y 351627326 645/33. Tr亥năH逢ngăĐ衣o ậ TP.LX. 145.953 0,06% 

15 Lê Khắc Tám 350791747 219. Nguy宇năTr逢運ng T瓜 - LX 110.308 0,05% 

T鰻ngăc瓜ng:   115.638.097 57,56% 
  
  
          2.3ăC挨ăc医u c鰻 đôngă 
 

 Ch雨 tiêu S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n 
(c鰻 ph亥n) 

T益 l羽 
(%) 

C鰻 đôngăl噂n và c鰻 đôngănh臼: 227.644.608 100% 
+ C鰻 đôngăl噂n 129.147.431 56,73% 
+ C鰻 đôngănh臼 98.497.177 43,27% 
C鰻 đôngăt鰻 ch泳c và c鰻 đôngăcáănhơn: 227.644.608 100% 
+ C鰻 đôngăt鰻 ch泳c 134.309.215 60,00% 
+ C鰻 đôngăcáănhơn 93.335.393 40,00% 
C鰻 đôngătrongăn逢噂c và c鰻 đôngăn逢噂c ngoài: 227.644.608 100,00% 
+ C鰻 đôngătrongăn逢噂c 224.458.137 98,60% 
+ C鰻 đôngăn逢噂c ngoài 3.186.471 1,40% 
C鰻 đôngăNhƠăn逢噂c, c鰻 đôngăđặc bi羽t và c鰻 đôngăkhác: 227.644.608 100% 
+ C鰻 đôngăNhƠăn逢噂c 0 0,00% 
+ C鰻 đôngăđặc bi羽tă(ăHĐQT,ăBanăGiámăđ嘘c, BKS....)     12.935.314  5,68% 
+ C鰻 đôngăkhác 214.709.294  94,32% 

Nguồn: Theo Danh sách cổ đông  do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/11/2019 

 

2.4 Tìnhăhìnhăthayăđ鰻i v嘘năđ亥uăt逢ăc栄a ch栄 sở h英u: 
o Trongănĕmă2019, Công ty th詠c hi羽n vi羽c chia c鰻 t泳c bằng c鰻 phi院uălƠmăthayăđ鰻i v嘘năđi隠u 

l羽 tĕngă từ 1.979.534.200.000 đ欝ng lên 2.276.446.080.000 đ欝ng,ă tĕngă thêmă296.911.880.000 đ欝ng 
t逢挨ngă泳ng v噂i s嘘 c鰻 ph亥n là 29.691.188 c鰻 ph亥nă(10.000ăđ欝ng/cp) theo Ngh鵜 quy院tăĐHĐCĐăCôngătyă
s嘘 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 25/04/2019.Vi羽cătĕngăv嘘n này hoàn thành vào ngày 25/11/2019, Công 
tyăđƣăth詠c hi羽năbáoăcáoăUBCKăNhƠăn逢噂căvƠăđƣăl逢uăkỦăniêmăy院t cho toàn b瓜 s嘘 c鰻 ph亥nătĕngăthêmă
này. 
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              2.5 Doanh nghi羽p là c鰻 đôngăl噂n c栄a IDI. 
 Công ty CP T壱păĐoƠnăSaoăMai (ASM) 

 - V嘘năđi隠u l羽 : 2.588.678.490.000 đ欝ng. 
- T鰻ng s嘘 c鰻 ph亥n: 258.867.849 cp, m羽nhăgiáă10.000ăđ欝ng/cp. 

 - Đ鵜a ch雨 : S嘘 326ăHùngăV逢挨ng,ăP.ăMỹ Long, TP.Long Xuyên, t雨nh An Giang. 
- Thành l壱p ngày : 05/03/1997 theo gi医yăCNĐKDN CTCP s嘘 1600169024,ăthayăđ鰻i l亥n th泳 
31 ngày 04/05/2019.  

 - Đi羽n tho衣i :  0296 3840 138   Fax: 0296 3840 139. 
 - Website : www.saomaiag.vn   Email: thuansaomai@hotmail.com 
 - Mã s嘘 thu院 : 16001690241. 
 - Đ衣i di羽n theo Pháp lu壱t:  Ông  Lê Thanh Thu医n ậ Ch泳c v映 T鰻ngăgiámăđ嘘c. 
 - Ngành ngh隠 kinh doanh chính: 

o Kinh doanh bất động sản. Xây dựng công trình dân dụng. 
o Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. 
o Nuôi trồng, chế biến thủy sản.  

  

 - Tình hình c鰻 ph亥n:  
                                                                                                                          ĐVT:ăVND 

V嘘năđi隠u l羽 IDIăđ院n  

31/12/2019 

S嘘 v嘘n c鰻 ph亥n c栄a ASM 
đ院n 31/12/2019 

Tỷ l羽 (%) 

2.276.446.080.000 1.166.124.310.000 51,23% 

   

  2.6 Doanh nghi羽p là công ty con c栄a IDI: 

 CôngătyăCPăT逢ăV医năVƠăĐ亥uăT逢ăTƠiăChính-ASTAR: 
 + V嘘năđi隠u l羽 : 52.168.970.000  đ欝ng. 

+ T鰻ng s嘘 c鰻 ph亥n: 5.216.897 cp, m羽nh giá 10.000ăđ欝ng/cp. 
+ăĐ鵜a ch雨 :ăă326.ăHùngăV逢挨ng,ăP.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang. 

 + Thành l壱p ngày : 12/10/2000 theo gi医yăCNĐKDNăCTCPăs嘘 1600583700ăvƠăthayăđ鰻i l亥n th泳 11 
ngày 25/07/2017. 

 +ăĐ衣i di羽n theo pháp lu壱t :  Ông Lê Nguy宇n Hoàng Anh Duy  Ch泳c v映: T鰻ngăGiámăđ嘘c. 
 + Ngành ngh隠 kinh doanh chính:  

o Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 
o Nuôi trồng thủy sản nội địa. Khai thác quặng kim loại và khai khoáng khác. 

 + Tình hình góp v嘘n: 
                                                                                                        ĐVT:ăVND 

V嘘năđi隠u l羽 ASTAR  
S嘘 v嘘năđƣăgópăăc栄a IDI 

đ院n 31/12/2019  
Tỷ l羽 (%) 

52.168.970.000 32.890.000.000 63,05% 

 
 CôngătyăCPăĐ亥uăt逢ăDuăl鵜ch & Phát tri 吋n Th栄y s違n ậ Trisedco (DAT): 

 + V嘘năđi隠u l羽 : 460.054.130.000ăđ欝ng. 
+ T鰻ng s嘘 c鰻 ph亥n: 46.005.413 cp, m羽nhăgiáă10.000ăđ欝ng/cp. 
+ăĐ鵜a ch雨: Qu嘘c l瓜 80. C映m Công nghi羽p Vàm C嘘ng, 医p An Th衣nh, xã Bình  Thành, huy羽n 

L医p Vò, t雨nhăĐ欝ng Tháp. 
 + Thành l壱p ngày: Ngày 15/03/2008 theo gi医yăCNĐKKDăs嘘 5203000095, thay  đ鰻i l亥n th泳 

20 ngày 29/07/2019 theo gi医yăCNĐKDNăCTCPăs嘘 1600895650. 

http://www.saomaiag.vn/
mailto:thuansaomai@hotmail.com
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 +ăĐ衣i di羽n theo pháp lu壱t : Ông Lê VĕnăLơm Ch泳c v映:  T鰻ngăGiámăđ嘘c. 
 + Ngành ngh隠 kinh doanh chính:  

o Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến. 
o Nuôi trồng thủy sản nội địa. 
o Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 
o Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, bán buôn thực phẩm. 
o Sản xuất dầu, mỡ động thực vật. 

 + Tình hình góp v嘘n: 
                                                                                                                           ĐVT:ăVND 

V嘘năđi隠u l羽 Trisedco đ院n 
31/12/2019 

S嘘 v嘘năđƣăgópăc栄aăIDIăđ院n 
31/12/2019  

Tỷ l羽 (%) 

460.054.130.000 364.575.640.000 79,25% 

 

 K院t qu違 ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhătrongănĕm: 

(ĐVT: đồng). 

Stt Kho違năm映c Nĕmă2018 Nĕmă2019 
Chênhăl羽ch 

Tĕng/Gi違m 
Tỷăl羽 

(%) 

1 
T鰻ngăgiáătr鵜ătƠiă
s違n 

1.367.409.230.528 1.575.350.893.524 207.941.662.996 15,21% 

2 
Doanhăthuăthu亥nă
v隠ăbánăhƠngăvƠă
cungăc医păd鵜chăv映 

1.586.843.348.214 2.493.268.372.846 906.425.024.632 57,12% 

3 
L嬰iănhu壱năthu亥nă
từăho衣tăđ瓜ngăkinhă
doanh 

61.025.544.311 69.356.840.600 8.331.296.289 13,65% 

4 L嬰iănhu壱năkhác -2.066.097.660 -144.994.395 1.921.103.265 92,98% 

5 
T鰻ngăl嬰iănhu壱năk院ă
toánătr逢噂căthu院 

58.959.446.651 69.211.846.205 10.252.399.554 17,39% 

6 
L嬰iănhu壱năsau 
thu院ăTNDN 

51.513.702.587 62.271.882.843 10.758.180.256 20,88% 

7 
Lƣiăc挨ăb違nătrênăc鰻ă
phi院u 

1.176 1.392 216 18,37% 

   (Nguồn: theo BCTC KT năm 2019) 
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+  Các s違n ph育m chính c栄a Công ty Trisedco. 

  
 

B瓜t Cá 
Xu医t x泳: Vi羽t Nam 
Lo衣i cá: cá Tra 
Quiăcáchăđóng gói: 50kg (tr丑ngăl逢嬰ng t鵜nh)/ 
bao nh詠a 
S嘘 l逢嬰ng cung 泳ng: 1.000 ậ 1.200 t医n/tháng 
Tiêu chu育n:ăĐ瓜 đ衣m 58-60%,ăđ瓜 育m (%) 10 
max,ăTroă(%)ă25ămax,ăđ瓜 t逢挨iă(%)ă50ămax,ă
ch医t béo (%) 12 max 

 
M叡 Cá Thô 

Xu医t x泳: Vi羽t Nam 
Lo衣i cá: cá Tra 
Quiăcáchăđóngăgói:ă193kgă/ăthùng phi hoặc 20 
t医n/flexitank 
S嘘 l逢嬰ng cung 泳ng: 1.000 ậ 1.200 t医n/tháng 
Tiêu chu育n: Acid (mgKOH/g) 3%max, Iodine 
(gl2/100g) 80max  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

BongăBóngăT逢挨i 

 
 

Bao T穎 Cá 
S違n Ph育m Khác 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

永c Cá, Vây Cá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S違n ph育m bong bóng  
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BÁOăCÁOăTÁCăĐ浦NGăLIểNăQUANăĐ蔭NăMỌIăTR姶云NG VÀ XÃ H 浦I C曳A CÔNG TY 

 I/ Qu違n lý ngu欝n nguyên v壱t li 羽u: 

- T鰻ng s違năl逢嬰ng cá tra nguyên li羽u (mua ngoài và t詠 chĕnănuôi)ăđ吋 ph映c v映 s違n xu医tătrongănĕmă
2019 là g亥n 90.000 t医n. 

- Công ty không có tái ch院 hoặc ch院 bi院n s違n ph育m ph映. 

II/ Tiêu th 映 nĕngăl逢嬰ng: 

1/ăNĕng l逢嬰ng tiêu th映 tr 詠c ti院p và gián ti院p: 

Nĕngăl逢嬰ng tiêu th映 tr詠c ti院p: 37.361.933 kw và gián ti院p: 0kw 

2/ăNĕngăl逢嬰ng ti院t ki 羽măđ逢嬰c thông qua các sáng ki院n s穎 d映ngănĕngăl逢嬰ng hi羽u qu違: 

Trongănĕmă2019, công tyăđƣăti院t ki羽m thông qua các sáng ki院n: 1.500.000kw (tỷ l羽: 4%) 

3/ Các sáng ki院n ti院t ki 羽mănĕngăl逢嬰ng trong s違n xu医t c栄a b瓜 ph壱n nhà máy:  

- Qu違n lý v壱n hành thi院t b鵜 đi羽n hi羽u qu違 tránh lãng phí. 

- T壱n d映ngăđi羽n trong kho違ng th運i gian th医păđi吋m, giá thành th医p. 

- Đ亥uăt逢ăthayăcácăthi院t b鵜 tiêu th映 đi羽n hi羽u su医t th医p bằng thi院t b鵜 hi羽u su医t cao. 

- Công ty đƣ đ亥uăt逢ălắpăđặt h羽 th嘘ngăđi羽nănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i công su医t 1,06 MW. 

 

 

 III/ Tiêu th 映 n逢噂c:  

1/ Ngu欝n cung c医păn逢噂căvƠăl逢嬰ngăn逢噂c s穎 d映ng: 

Ngu欝nă n逢噂c đ逢嬰c l医y từ ngu欝n gi院ngă n逢噂c ng亥mă vƠă đ逢aă vƠoă s穎 d映ng v噂i kh嘘iă l逢嬰ng 
300.100m3/nĕm. 

2/ T益 l羽 ph亥nătrĕmăvƠăt鰻ngăl逢嬰ngăn逢噂c tái ch院 và tái s穎 d映ng: Côngătyăkhôngădùngăn逢噂căđƣătáiă
ch院 đ吋 b違oăđ違m ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m t嘘t nh医t xu医t kh育u sang các th鵜 tr逢運ng khó tính. 
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IV/ Tuân th 栄 pháp lu壱t v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng: 

Công ty C鰻 Ph亥năĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI luôn nh壱n th泳căđ逢嬰c t亥m quan tr丑ng vi羽c 
b違o v羽 môiătr逢運ng.ăNênăbanălƣnhăđ衣oăcôngătyăth逢運ng xuyên nhắc nhở cán b瓜 nhà máy ph違i ki吋m tra 
quá trình x穎 lỦăn逢噂c th違i ph違iăđúngătheoăquyăđ鵜nh c栄aăNhƠăn逢噂c. Vi羽căđ亥uăt逢ăh羽 th嘘ngăđi羽nănĕngă
l逢嬰ng mặt tr運i là m瓜t minh ch泳ng cho th医y trách nhi羽m v噂iămôiătr逢運ng c栄aăIDIăkhiămƠăIDIălƠăng逢運i 
tiên phong trong vi羽c s穎 d映ngănĕngăl逢嬰ng s衣ch. 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrênăđơyălƠăbáoăcáoăth逢運ng niên 2019 c栄aăCôngătyăCPăđ亥uăt逢ă&ăphátătri吋năđaăqu嘘c gia 
IDI. Trân tr丑ng! 

 


