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Kính gửi Quý Cổ đông, Quý Đối tác và 

toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu 

Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản! 

 

 

 

 

 

 

         

            ỌngăLêăVĕnăChungăậ Ch栄 t鵜chăHĐQT 

 

L運iăđ亥u tiên, thay mặt H瓜iăđồng Qu違n tr鵜 Công 

ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăDuăL鵜ch và Phát Tri吋n Th栄y 

S違n ậ Trisedco, tôi xin g穎i l運i chào, l運i tri ân 

sâu sắcăđ院n toàn th吋 Quý v鵜 đƣă tină t逢荏ng và 

đồng hành cùng chúng tôi trong su嘘t th運i gian 

v瑛a qua.  

Nĕm 2020 là th運iă đi吋m chúng ta ch泳ng ki院n 

nh英ng th院 tr壱năkhóăl逢運ng c栄a n隠n kinh t院 toàn 

c亥u do 違nhă h逢荏ng c栄a đ衣i d鵜ch Covid - 19. 

Trong b嘘i c違nh kinh t院, chính tr鵜 - xã h瓜iă đ亥y 

bi院nă đ瓜ng ph泳c t衣p c栄a th院 gi噂i;ă xungă đ瓜t 

th逢挨ngăm衣i Mỹ - Trung v磯n ti院p t映c di宇n ra và 

hàng lo衣t nh英ng di宇n bi院n b医t ổn khác khi院n 

n隠n kinh t院 th院 gi噂iă nóiă chungă r挨iă vƠoă tìnhă

tr衣ngă“m医tăđƠ”ăk吋 c違 các n隠n kinh t院 l噂nănh逢:ă
Mỹ, Trung Qu嘘c,ă EU,ầă đ隠u gặp ph違i nh英ng 

違nhă h逢荏ng r医t l噂n và có nh英ng suy gi違m rõ 

nét.ăTrongăn逢噂c, thiên tai, d鵜ch b羽nhătácăđ瓜ng 

không nh臼 đ院n ho衣tăđ瓜ng c栄a n隠n kinh t院 và 

cu瓜c s嘘ng c栄aăng逢運i dân. Tuy nhiên v噂i nhi隠u 

gi違i pháp quy院t li羽t và hi羽u qu違 trong vi羽c th詠c 

hi羽n m映cătiêuăképă“v瑛a phòng ch嘘ng d鵜ch b羽nh 

ậ v瑛a phát tri吋n kinh t院 xã h瓜i”,ă kinhă t院 Vi羽t 

Nam v磯nă đ衣tă đ逢嬰c k院t qu違 tích c詠c v噂i vi羽c 

duyătrìătĕngătr逢荏ng. Mặcădù,ătĕngătr逢荏ng GDP 

th医p nh医tă trongăgiaiăđo衣n 2011 ậ 2020ănh逢ngă

đ泳ngătr逢噂c nh英ngătácăđ瓜ng tiêu c詠c t瑛 nh英ng 

di宇n bi院nă trênă thìă đóă lƠă m瓜t thành công c栄a 

n逢噂c ta v噂i t嘘că đ瓜 tĕngă tr逢荏ng thu瓜c nhóm 

n逢噂c cao nh医t th院 gi噂i. Vi羽t Nam v磯n ch泳ng t臼 

đ逢嬰că“s泳c s嘘ng kinh t院 dẻoădai”ăv噂i m泳cătĕngă
tr逢荏ngă逢噂cătínhăđ衣t 2,91%.  

Trong m瓜tănĕmăqua,ăn隠n kinh t院 Vi羽tăNamăđƣă
ph違i tr違i qua tâm lý th鵜 tr逢運ngăthĕngătr亥m theo 

đ衣i d鵜ch toàn c亥u Covid ậ 19.ăTuyănhiênăkhiăđ嘘i 

mặt v噂i nh英ngăkhóăkhĕnăvƠătháchăth泳c trên thì 

Công ty Trisedco ph違i ra s泳c gi英 đƠă kinhă

doanh,ăđ違m b違o đ運i s嘘ng Cán b瓜 - công nhân 

viên (CB ậ CNV) c栄a Công ty.  

Nĕmă 2020,ă k院t qu違 kinh doanh c栄a Công ty 

Trisedcoă đ衣tă đ逢嬰c doanh thu thu亥n 荏 m泳c 

2.159,89 tỷ đồng,ăđ衣t 107,99% k院 ho衣chăđ隠 ra 

và gi違m 13,37% so v噂iănĕmă2019. L嬰i nhu壱n 

sau thu院 là 51,92 tỷ đồng,ă đ衣t 129,80% k院 

ho衣ch và gi違m 16,62% so v噂iănĕmă2019. 

Tr逢噂c b嘘i c違nhăkhóăkhĕnătrên,ăH瓜iăđồng Qu違n 

tr鵜 và Ban TổngăGiámăđ嘘c Công ty Trisedcoăđƣă
nh壱năđ鵜nhăchínhăxácătìnhăhình,ăđúngăm泳c v隠 th鵜 
tr逢運ng hàng hóa, nguyên v壱t li羽uă đ吋 có s詠 

chu育n b鵜 và 泳ng bi院n phù h嬰p. Tuy nhiên, v噂i

THỌNGăĐI烏P C曳A CH曳 T卯CH H浦I 
Đ唄NG QU謂N TR卯 
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nh英ngă tácă đ瓜ng nghiêm tr丑ng c栄aă đ衣i d鵜ch  

違nhăh逢荏ng tr詠c ti院păđ院n tình hình kinh t院 và 

hi羽n nay nh壱năđ鵜nh v磯n còn có th吋 kéo dài v噂i 

nh英ng h壱u qu違 khóă l逢運ngăđ院n t瑛 n隠n kinh t院 

th院 gi噂i,ătrongăn逢噂c, thiên tai, xâm nh壱p mặn 

cùng v噂i nh英ng c衣nhă tranhă đ院n t瑛 nh英ng 

Công ty cùng ngành trong khu v詠c ngày càng 

l噂n.Nh逢ngă Trisedcoă v磯n luônă tină t逢荏ng vào 

nh英ng chính sách kinh t院 vĩămô,ăki隠m ch院 l衣m 

phát,ă táiă c挨ă c医u n隠n kinh t院 c栄a Chính ph栄, 

cùng v噂i tinh th亥n l衣căquan,ăđoƠnăk院t sáng t衣o, 

c違i ti院nă vƠă thiă đuaă s違n xu医t kinh doanh, 

Trisedcoă đƣă vƠă đangă nắm bắt nh英ngă c挨ă h瓜i 

phát huy th院 m衣nh c栄a b違năthơnăđ吋 đ衣tăđ逢嬰c 

nh英ng thành công cao nh医t. H瓜iăđồng Qu違n tr鵜, 
Ban TổngăGiámăđ嘘c và toàn th吋 cán b瓜 công 

nhân viên Trisedco cùng v噂i quy院t tâm c嘘 

gắng b壱c và ch衣y h院t s泳cămìnhăđ吋 cùng xây 

d詠ng nên m瓜t t壱p th吋 Công ty v英ng m衣nh, 

nhanhă chóngăđ衣tăđ逢嬰c các ch雨 tiêu k院 ho衣ch 

dài h衣nă05ănĕmăgiaiăđo衣n 2017 ậ 2021 và k院 

ho衣chăkinhădoanhănĕmă2021. 

Chúngătôiăđƣăđ隠 ra k院 ho衣chănĕmă2021ăv噂i ch雨 

tiêu doanh thu thu亥n là 2.100 tỷ đồng. L嬰i 

nhu壱n sau thu院 là 40 tỷ đồng v噂i m映c tiêu b違o 

toàn nguồn l詠căv逢嬰t qua kh栄ng ho違ng và khôi 

ph映c h壱uăđ衣i d鵜ch Covid ậ 19.  

M瓜t l亥n n英a, Ban TổngăGiámăđ嘘c tôi xin chân 

thành c違mă 挨năQuỦ Cổ đôngă vƠă toƠnă th吋 CB-

CNV đƣă luônă栄ng h瓜,ă tinăt逢荏ngăvƠăđồng hành 

trong các chi院nă l逢嬰c phát tri吋n trung và dài 

h衣n c栄a Công ty. Nh運 đó,ăCông ty Trisedco có 

nh英ngăb逢噂c phát tri吋n m噂i trong chặngăđ逢運ng 

kinh doanh phát tri吋n dài h衣n, ph医nă đ医uă đ吋 

đ逢aăTrisedcoătr荏 thành m瓜t trong nh英ng Công 

ty v英ng m衣nh trong ngành Th栄y S違n Vi羽t 

Nam. Vì v壱y, chúng tôi r医t mong ti院p t映c nh壱n 

đ逢嬰c s詠 giúpă đ叡, h嬰p tác c栄a Quý v鵜 trong 

nh英ng chặngăđ逢運ng sắp t噂i. Tôi xin kính chúc 

Quý v鵜 l運i chúc s泳c kh臼e h衣nh phúc, th鵜nh 

v逢嬰ngă vƠă đ衣t nhi隠uă thƠnhă côngă trongă nĕmă
2021. 

TM. H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

CH曳 T卯CH 

(đã ký) 

LểăVĔNăCHUNG 
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Tên giao d鵜ch: Công ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăDuăL鵜ch và Phát Tri吋n Th栄y S違n 

Tên ti院ng anh: Travel Investment And Seafood Development Corporation 

Tên vi院t t逸t: TRI.SED.CO 

Gi医y ch泳ng nh壱năĐKDNăs嘘: 1600 895 650 

Đ鵜a ch雨 tr映 s荏: 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nhăĐồng Tháp.  

Đi羽n tho衣i: 02773 680 660    Fax: 02773 680 660 

V嘘năđi隠u l羽: 460.054.130.000ăđồng  

Website: www.trisedco.com 

Mã ch泳ng khoán: DAT  

Sàn niêm y院t: HOSE 

Ngày b逸tăđ亥u niêm y院t: 05/11/2015 

M羽nh giá c鰻 phi院u:ă10.000ăđồng/cổ phi院u 

S嘘 l逢嬰ng c鰻 phi院uăđangăl逢uăhƠnh: 46.005.413 cổ phi院u 

 

 

 

 

THỌNGăTINăC愛ăB謂N 
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Tínhăđ院nă12/2020,ăCôngătyăđƣăthayăđổi v嘘năđi隠u l羽 07 l亥n, t瑛 s嘘 v嘘năđĕngăkỦăbanăđ亥u là 53.000 tri羽u 

đồng lên 460.054 tri羽u đồng. Các l亥năthayăđổi v嘘năđi隠u l羽 trên,ăCôngătyăđƣăth詠c hi羽n ki吋m toán v嘘năcũngă

nh逢ăđƣăbáoăcáoăUỷ Ban Ch泳ngăkhoánăNhƠăn逢噂căvƠăl逢uăkỦăniêmăy院t cho toàn b瓜 s嘘 cổ ph亥nătĕngăthêm: 

- Tĕngăv嘘n l亥nă1:ăTĕngăv嘘năđi隠u l羽 t瑛 25.228 tri羽uăđồng lên 97.942 tri羽uăđồng theo ngh鵜 quy院tăĐHĐCĐă

s嘘 01/NQ-ĐHCĐ/2008ăngƠyă15/05/2008 

- Tĕngă v嘘n l亥nă 2:ă Tĕngă v嘘nă đi隠u l羽 t瑛 97.942 tri羽uăđồng lên 125.951 tri羽uă đồng theo ngh鵜 quy院t s嘘 

01/NQ-ĐHCĐ/2009ăngƠyă05/11/2009. 

- Tĕngăv嘘n l亥nă3:ăTĕngăv嘘năđi隠u l羽 t瑛 125.951 tri羽uăđồng lên 150.000 tri羽uăđồng theo ngh鵜 quy院t s嘘 

01/NQ-ĐHCĐ/2009ăngƠyă05/11/2009ăvƠăngh鵜 quy院tăĐHCĐănĕmă2011.ă 

- Tĕngăv嘘n l亥nă4:ăTĕngăv嘘năđi隠u l羽 t瑛 150.000 tri羽uăđồng lên 380.000 tri羽uăđồng theo ngh鵜 quy院t s嘘 

02/NQ.ĐHCĐ/2014ăngày 19/10/2014.  

- Tĕngăv嘘n l亥nă5:ăTĕngăv嘘năđi隠u l羽 t瑛 380.000 tri羽uăđồng lên 381.000 tri羽uăđồng theo ngh鵜 quy院tăĐHĐCĐă
b医tăth逢運ng ngày 15/01/2015.  

- Tĕngăv嘘n l亥nă6:ăTĕngăv嘘năđi隠u l羽 t瑛 381.000 tri羽uăđồng lên 438.149 tri羽uăđồng theo ngh鵜 quy院t s嘘 

07/NQ.HĐQT-2017 ngày 16/10/2017 và ngh鵜 quy院tăĐHĐCĐănĕmă2017.ă 

- Tĕngăv嘘n l亥nă7:ăTĕngăv嘘năđi隠u l羽 t瑛 438.149 tri羽uăđồng lên 460.054 tri羽uăđồng theo Ngh鵜 quy院t s嘘 

0522/NQ.HĐQT-2019 ngày 22/05/2019 và ngh鵜 quy院tăĐHĐCĐănĕmă2019.ă 

 

 

 

QUÁăTRỊNHăTĔNGăV渦N 

Đvt:ătri羽uăđồng 
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T井M NHÌN 
DUY TRÌ V卯 TH蔭 DOANH NGHI烏PăĐ永NG 

Đ井U VI烏T NAM C曳A NGÀNH B浦T CÁ, 
M餌 CÁ. CH曳 Đ浦NG HOÀN THI烏NăNĔNGă
L衛C, S允N SÀNG C萎NH TRANH TRONG 

KHU V衛C VÀ QU渦C T蔭 

S永 M萎NG 
TRISEDCO LUÔN CUNG C遺P S謂N PH域M LÀM T洩 

PH影 PH域M CÁ TRA V閏I CH遺TăL姶営NG VÀ D卯CH V影 
CAO. NÂNG CAO T井M GIÁ TR卯 C曳A CÁ TRA TRÊN 

TOÀN TH蔭 GI閏I THÔNG QUA NH頴NG C謂I TI蔭N 
LIÊN T影C, B謂O V烏 MỌIăTR姶云NG VÀ C謂I THI烏N 
HI烏U QU謂 TRONG M窺I HO萎TăĐ浦NG S謂N XU遺T 

KINH DOANH.. 

GIÁ TR卯 C渦T LÕI 
CAM K蔭T: CH遺TăL姶営NG, AN TOÀN, HI烏U QU謂 

Đ萎OăĐ永C: L遺YăUYăTệN,ăĐ萎OăĐ永C KINH DOANH 

LÀM NI陰M T衛 HÀO C曳A CÔNG TY 

TRÁCH NHI烏M: L遺Y TRÁCH NHI烏M, H営P TÁC, 

ĐẩIăNG浦 LẨMăPH姶愛NGăCHỂMăHẨNHăĐ浦NG 

H営P TÁC: L遺Y S衛 THẨNHă CỌNGă CỐNGă Đ渦I 

TÁC LÀM M影C TIÊU LÂU DÀI 

SÁNG T萎O: KHÔNG NG洩NG KHÁC BI烏Tă Đ韻 

PHÁT TRI韻N 

CHIA SẼ: L遺Y L営I ÍCH XÃ H浦I LÀM KH雲I S衛 

CHO M窺I HO萎TăĐ浦NG 

T井M NHÌN ậ S永 M萎NG  

GIÁ TR卯 C渦T LÕI 
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20/06/2007, Công ty TNHH 
Đ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋n Du L鵜ch 
An Giang 

15/03/2008, chuy吋n 

đổi thành Công ty 
Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăDuă
L鵜ch và Phát Tri吋n 
Th栄y S違n v噂i s嘘 v嘘n 
đi隠u l羽 đĕngă kỦă bană
đ亥u là 53 tỷ đồng. 

2009-2011, Công ty ti院n 
hƠnhă tĕngă v嘘nă đi隠u l羽 lên 

150 tỷ đồng và thành l壱p 
thêm m瓜t chi nhánh t衣i 

huy羽n L医p Vò, Đồng Tháp 
và m瓜tăvĕnăphòngăđ衣i di羽n 
t衣iă TPă Longă Xuyên.ă ă Nĕmă
2010 Công ty chính th泳căđiă
vào ho衣tăđ瓜ng v噂iălĩnhăv詠c 

s違n xu医t chính là ch院 bi院n 
ph映 ph育m th栄y s違n. 

Nhằm t壱n d映ng chính 

sáchă逢uăđƣiă thu院 c栄a t雨nh 
Đồng Tháp, t瑛 tháng 

07/2012 công ty chuy吋n 
tr映 s荏 t瑛 An Giang v隠 c映m 
CN Vàm C嘘ng, L医p Vò, 

Đồng Tháp. 

Tháng 02/2015, Công 
ty tổ ch泳c thành công 

Đ衣i H瓜iăđồng cổ đôngă
th逢運ngă niên,ă Đ衣i h瓜i 
đƣă thôngă qua k院 

ho衣ch niêm y院t t衣i S荏 
Giao D鵜ch ch泳ng 

khoán Thành Ph嘘 Hồ 
Chí Minh. 

Công ty duy trìăđ逢嬰c 
v鵜 th院 xu医t kh育u b瓜t 
cá Tra s嘘 1 t衣i Vi羽t 

Nam. 

Tĕngăv嘘năđi隠u l羽 lên 
460 tỷ đồng, nâng 

caoă nĕngă l詠c s違n 

xu医t kinh doanh. 

Đ逢嬰c B瓜 Khoa 
H丑c Công Ngh羽 
phê duy羽t d詠 án 

“HoƠnă thi羽n công 
ngh羽 và thi院t b鵜 
s違n xu医t b瓜t cá và 
b瓜t nêm t瑛 ph映 
ph育mă cáă Tra”ă v噂i 

tổng s嘘 đ亥uă t逢ă
kho違ng 70 tỷ đồng. 

L卯CH S盈 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI韻N 
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C愛ăC遺UăDOANHăTHUăTHEOăLĨNHăV衛C KINH DOANH   

CH迂 TIÊU NĔMă2018 NĔMă2019 NĔMă2020 
DOANH THU THU井N  1.586     2.493     2.160    

B瓜t cá   1.157     1.783     1.456    

M叡 cá  329     514     588    

D亥u cá  -       8     0    

S違n ph育m ph映  44     62     52    

Khác  56     126     64    
T迂 TR窺NG 100% 100% 100% 

B瓜t cá  72,95% 71,52% 67,40% 

M叡 cá 20,74% 20,62% 27,22% 

D亥u cá 0,00% 0,32% 0,01% 

S違n ph育m ph映 2,77% 2,49% 2,41% 

Khác 3,53% 5,05% 2,96% 

    
Danh m映c s違n ph育m c栄a Trisedco t壱p trung vào 03 

s違n ph育m chính là b瓜t cá, m叡 cá .Trongă đó,ă b瓜t cá 

chi院m 67,40% doanh thu thu亥n, m叡 cá chi院m 

27,22%. Bên c衣nhăđó,ăs違n ph育m chi院m tỷ tr丑ng ít là 

s違n ph育m ph映, d亥u cá và các doanh thu khác l亥năl逢嬰t 

lƠă2,41%;ă0,01%ăvƠă2,96%.ăQuaăđóătaăth医yăđ逢嬰c b瓜t 

cá là s違n ph育m ch栄 l詠c và quan tr丑ng nh医t mang l衣i 

nguồn doanh thu ch栄 y院uă choă Trisedco.ă Trongă nĕmă

2020, do 違nhăh逢荏ng l噂n t瑛 n隠n kinh t院 chung nên so 

v噂iă nĕmă 2019ă doanhă thuă t瑛ng  mặt hàng th医pă h挨nă

nh逢ngă v磯nă đ衣t theo k院 ho衣chă đ隠 ra. 

 

B浦T CÁ 

S謂N PH域M PH影 

Quá trình ch院 bi院n t瑛 cá tra nguyên li羽uăt逢挨iăs嘘ng thành s違n ph育m xu医t kh育u, 
ngoài thành ph育măthuăđ逢嬰c còn có m瓜tăl逢嬰ng l噂n ph映 ph育m giá tr鵜 giaătĕngă
chi院m kho違ng 67% kh嘘iă l逢嬰ng nguyên li羽uă đ亥uă vƠo.ă L逢嬰ng ph映 ph育m này 
thôngăth逢運ng bao gồm: m叡 cá, b映ng cá, bong bóng cá, bao t穎 cáầr医t có giá 

tr鵜 dinhăd逢叡ng cao trong nh英ngămónăĕnăhƠngăngƠy. 

NGÀNH NGH陰 KINH DOANH 

M叡 cá tra ậ basaădùngăđ吋 s違n xu医t d亥u cá r医t dồi dào Acid béo Omega 3,6,9, 

EPA, DHA, Vitamin A,E và các khoáng ch医t khác. Nh英ngă d逢叡ng ch医t này r医t 
quan tr丑ng và vô cùng h英uăíchăđ吋 gi違m Cholesterol trong máu, t嘘t cho tim m衣ch, 

phòng ch嘘ng các b羽nhămƣnătínhăkhôngălơyăvƠăđặc bi羽tălƠătĕngăc逢運ng ch雨 s嘘 IQ 
choăng逢運i già và trẻ nh臼. 

B瓜t cá là m瓜t s違n ph育măđ逢嬰c làm t瑛 cáănguyênăcon,ăx逢挨ngăvƠăph映 ph育m t瑛 
cá sau ch院 bi院n. B瓜t cá là m瓜t trong nh英ng nguồn nguyên li羽u t嘘t nh医t trong 

s違n xu医t th泳căĕnăgiaăsúc,ăgiaăc亥m và th栄y h違i s違n. 

M餌 CÁ 
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CH迂 TIÊU NĔMă2018 NĔMă2019 NĔMă2020 

DOANH THU THU井N  1.586     2.493     2.160    

S違n xu医t  350     572     369    

Th逢挨ngăm衣i  1.236     1.921     1.791    

T疫 TR窺NG 100% 100% 100% 

S違n xu医t 22,07% 22,94% 17,08% 

Th逢挨ngăm衣i 77,93% 77,06% 82,92% 

    
M泳cătĕngătr逢荏ngădoanhăthuănĕmă2020ăđ衣t 2.160 tỷ 

đồng gi違m 13,36% so v噂iă nĕmă 2019.ă Trongă nĕmă
2020, tình hình kinh t院 gặp nhi隠uăkhóăkhĕnădoă違nh 

h逢荏ng c栄aăđ衣i d鵜ch Covid ậ 19 x違y ra 荏 toàn c亥u, 
Trisedcoăđƣăph違iăđ逢aă raănhi隠u bi羽n phápăđ吋 khắc 

ph映c nh英ngăkhóăkhĕnăđangăgặp ph違i. Trisedco v磯n 
ti院p t映că đ育y m衣nh ho衣tă đ瓜ngă th逢挨ngă m衣i b瓜t cá 

nhằm ổnă đ鵜nh doanh s嘘 và chi院mă lĩnhă th鵜 tr逢運ng 
trongă n逢噂c.ă Nĕmă 2020,ă th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u c栄a 

Công ty b鵜 thu hẹp l衣i do m瓜t s嘘 th鵜 tr逢運ng bắt bu瓜c 
ph違iăđóngăc穎aăđ吋 ki吋m soát d鵜ch b羽nh,ătrongăđóăcóă
Trung Qu嘘c th鵜 tr逢運ng nh壱p kh育u b瓜t cá l噂n nh医t 
th院 gi噂iănĕngăđ瓜ngăvƠălƠăn挨iăluônăđòiăh臼i kh違 nĕngă

đápă泳ng hàng hóa nhanh. Bên c衣nhăđó,ăcácăchiăphíă
Logistics khá l噂n 違nhăh逢荏ng r医t l噂năđ院n quy院tăđ鵜nh 
xu医t kh育u c栄a Công ty.  

Doăđó,ănh英ng chi院năl逢嬰c phát tri吋năth逢挨ngăm衣i b瓜t 
cá n瓜iăđ鵜aătrongăgiaiăđo衣nătrênălƠăh逢噂ngăđiăđúngăđắn 

và phù h嬰p v噂i th鵜 tr逢運ng hi羽n nay. Song v噂iăđó,ă
Trisedcoăđangăc嘘 gắng khai thác l衣i các th鵜 tr逢運ng 

xu医t kh育u phù h嬰p v噂iă tìnhă hìnhă đ吋 đaă d衣ng hóa 
n挨iă tiêuă th映.ă Đ吋 th詠c hi羽nă đ逢嬰c nh英ng k院 ho衣ch 

này, Công ty c亥n ph違iă đ逢aă raă nh英ng bi羽n pháp 
khoa h丑c và hi羽u qu違 đ吋 cân bằngă đ逢嬰c chi phí 

phát sinh liên quan. 

  

  

 

NGÀNH NGH陰 KINH DOANH 
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Hi羽n t衣i nhà máy s違n xu医tăđ逢嬰căc挨ăc医u nhằm t嘘i 

逢uă côngă su医t,ă nĕngă su医t,ă đápă 泳ng m映că tiêuă tĕngă
tr逢荏ng dài h衣n. 

V隠 th鵜 tr逢運ngătrongăn逢噂c: Trisedco là nhà cung c医p 
th泳căĕnăgiaăsúcăhƠngăđ亥u t衣i Vi羽t Nam. Bên c衣nh 

nh英ngă đ嘘i tác chi院nă l逢嬰că nh逢:ă Saoă Xanh,ă Anco,ă
Tr逢運ng Ân, Trisedco hi羽năđangăm荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng 

n瓜iăđ鵜aăđ吋 tìm ki院m m瓜t s嘘 đ嘘i tác m噂i chi院năl逢嬰c.  

V隠 th鵜 tr逢運ng th院 gi噂i: Trung Qu嘘c v磯năđangălƠăth鵜 
tr逢運ng xu医t kh育u b瓜t cá ch栄 y院u c栄a Trisedco. M瓜t 
s嘘 khách hàng l噂n c栄a Trisedco 荏 Trung Qu嘘c 

nh逢:ă Fuzhou,ă Chinaă National,ă Guangdong.ă Th詠c 
hi羽n chính sách phân tán r栄iăroă“khôngăđ吋 tr泳ng vào 

m瓜t gi臼”ătrongănĕmăquaăTrisedcoăcũngătíchăc詠c tìm 
ki院m và xây d詠ng th鵜 tr逢運ng sang Nh壱t B違n, Thái 

Lan, Singapore, Hàn Qu嘘c,ầă 

 

TH卯 TR姶云NG  NĔMă2018 NĔMă2019 NĔMă2020 

XU遺T KH域U  706,8 511,6 165,7 

Trung Qu嘘c  502,1 488,6 137,5 

Nh壱t B違n 131,2 20,4 15,7 

Khác 73,5 2,6 12,5 

N浦IăĐ卯A 880,0 1.981,7 1994,1 

T蔚NG  1.586,8 2.493,3 2.159,8 

  

Đ卯A BÀN KINH DOANH 
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S愛ăĐ唄 QU謂N TR卯 CÔNG TY 

 Công ty ho衣tăđ瓜ng theo mô hình công ty cổ ph亥nătheoăquyăđ鵜nh c栄a Lu壱t Doanh nghi羽p và các 
quyăđ鵜nh pháp lu壱t liên quan: 

  

MÔ HÌNH QU謂N TR卯 

Đ萎I H浦IăĐ唄NG C蔚 ĐỌNG 

H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

BAN T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 

BAN KI韻M TOÁN 
N浦I B浦 

PHÒNG 

HC-NS 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 

PHÒNG 
K蔭 

TOÁN 

NHÀ 

MÁY 

BAN 
QU謂N 

LÝ CL 

T蔚 
TI蔭P 

LI烏U 

T蔚 V一N 

HÀNH 

T蔚 LÒ 

H愛I 

T蔚 
THÀNH 

PH域M 

T蔚 C愛ă
KHÍ 

T蔚 
TH渦NG 

KÊ 

T蔚 

B謂O V烏 

T蔚 CÂY 

XANH 

T蔚 V烏 

SINH 

T蔚 T萎P 

V影 
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CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN K蔭T  

Tên công ty Công ty C鰻 ph亥năT逢ăV医năvƠăĐ亥uăT逢ăTƠiăChínhăậ ASTAR 

Đ鵜a ch雨 326,ăHùngăV逢挨ng,ăMỹ Long, Long Xuyên, An Giang 

V嘘n Trisedco góp 6.418.973.891ăđồng 

Tỷ l羽 s荏 h英u 5,4% 

Ngành ngh隠 kinh doanh chính  Ho衣tăđ瓜ng ki院nătrúcăvƠăt逢ăv医n kỹ thu壱t có liên quan. 

 

 

CÔNG TY N溢M GI頴 TRÊN 50% V渦N C蔚 PH井N C曳A TRISEDCO 

Tên công ty Công ty C鰻 ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia I.D.I 

Đ鵜a ch雨 QL 80, CCN Vàm C嘘ng, An Th衣nh, Bình Thành, L医păVò,ăĐồng Tháp 

V嘘n Trisedco góp 364.575.640.000ăđồng 

Tỷ l羽 s荏 h英u 79,25% 

Ngành ngh隠 kinh doanh chính  Nuôi trồng, ch院 bi院năcáăTraăfilletăđôngăl衣nh xu医t kh育u.  

 

  

CÔNG TY LIÊN DOANH ậ LIÊN K蔭T 

Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp 
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ỌngăLêăVĕnăChungă 
Ọngăsinhănĕmă1964,ăt衣i Xuân Th鵜nh, Tri羽uăS挨n,ăThanhăHóa. 
Quá trình công tác: 

- 1984 ậ 1987, ông làm vi羽c t衣i Xí nghi羽p Liên Hi羽păĐ逢運ng Sắt Hu院. 

- 1987 ậ 1991, Làm vi羽c t衣i C瓜ng Hòa Dân Ch栄 Đ泳c 

- 1991 ậ 1994, Ông v隠 Vi羽t Nam công tác t衣i Công ty liên doanh ki院n trúc AG. 

- 1994 ậ 1997,ăĐ瓜iătr逢荏ng xây d詠ng Công ty Xây D詠ng Mi隠n Tây. 

- 1997 ậ nay, tham gia thành l壱păvƠăđi隠u hành Công ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠă
Phát Tri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI. 

Ch栄 t鵜chăHĐQT 

Hi羽n nay, Ông gi英 ch泳c v映 Ch栄 t鵜chăHĐQTăCôngătyăTrisedco.ăNgoƠiăra,ăôngăcònăđangăgi英 ch泳c v映 t衣i các Công 
tyăkhácănh逢:ăthƠnhăviênăHĐQTăkiêmăTGĐăCôngătyăCổ ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘căGiaăIDI,ăPTGĐăCôngă
ty Cổ ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai.ăỌngăđangănắm gi英 145.503 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco, chi院m 0,32% VĐL. 

 

Ông Nguy宇năVĕnăHungă 
Ọngăsinhănĕmă1954,ăt衣i Hồng Ng詠,ăĐồng Tháp.  

Quá trình công tác: 

- 1975, công tác t衣i Phòng Chính Tr鵜 t雨nhăđ瓜i An Giang. 

- 1989,ăTr逢荏ng phòng tổ ch泳c S荏 Kinh t院 đ嘘i ngo衣i t雨nh An Giang.  

- 1995, thanh tra S荏 Th逢挨ngăM衣i Du L鵜ch t雨nh An Giang. 

- 1997, Thành l壱păvƠăđi隠uăhƠnhăCôngătyăCPăĐ亥uăT逢ăvƠăXơyăD詠ng Sao Mai t雨nh 
An Giang. 

- 2003, Phó Ch栄 T鵜chăHĐQTăCôngătyăCổ ph亥năĐTă&ăPTăĐaăQu嘘c Gia IDI. 
Phó Ch栄 t鵜chăHĐQT 

Hi羽n nay, Ông gi英 ch泳c v映 Phó Ch栄 t鵜chăHĐQTăCôngătyăTrisedco.ăNgoƠiăra,ăôngăcònălƠăPhóăCh栄 t鵜chăHĐQTă
kiêmăPTGĐăCôngătyăCổ ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai.ăỌngăđangănắm gi英 60.978 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco, 
chi院m 0,13% v嘘năđi隠u l羽. 

 

Ông Lê Thanh Thu医n 

Ọngăsinhănĕmă1958,ăXuơnăTh鵜nh, Tri羽uăS挨n,ăThanhăHóa. 

Quá trình công tác: 

- 1977 ậ 1979, công tác t衣i S荏 Xây D詠ng t雨nh An Giang. 

- 1979 ậ 1980, Cán b瓜 t衣i S荏 Qu違năLỦăNhƠăĐ医t t雨nh An Giang. 

- 1982 ậ 1986,ăChánhăVĕnăPhòngă曳y Ban Xây D詠ngăc挨ăb違năNhƠăn逢噂c AG. 

- 1986 ậ 1992,ăGiámăđ嘘c Công ty Liên Doanh Ki院n Trúc An Giang. 

- 1992 ậ 1995,ăGiámăđ嘘c xí nghi羽p Xây D詠ng Tây Sông H壱u thu瓜c Công ty Cổ 
ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai 

- 1997 ậ nay, TổngăGiámăđ嘘c c栄a Công ty Cổ Ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai. ThƠnhăviênăHĐQT 

Hi羽n nay, Ông gi英 ch泳c v映 thành viên HĐQTăCôngătyăTrisedco.ăNgoƠiăra,ăôngăcònălƠăthƠnhăviênăHĐQTăkiêmă
TGĐăCôngătyăCổ ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai,ăCh栄 t鵜chăHĐQTăCôngătyăCổ ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia 
IDI.ăỌngăđangănắm gi英 1.811.250 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco, chi院m 3,94% v嘘năđi隠u l羽. 

 

 

GI閏I THI烏U H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
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Ông: Tr亥n Hi吋u 

Ọngăsinhănĕmă1953,ăH違iăH逢ng,ăH逢ngăYên 

Quá trình công tác: 

- Nĕmă1972ăậ 1977,ăđiăb瓜 đ瓜i tham gia chi院năđ医u t衣i chi院nătr逢運ng Quân Khu 6 
(Bình Thu壱n ậ LơmăĐồng ậ Ninh Thu壱n); 

- Tháng 03/1975, k院t n衣păĐ違ng; 

- Tháng 06/1977, chuy吋n ngành v隠 lƠmănhơnăviênăvĕnăphòngăK院 ho衣ch Ty Xây 
D詠ng An Giang; 

- Thángă10/1979,ăđ逢嬰c bổ nhi羽m v隠 lƠmătr逢荏ng phòng K院 ho衣ch Công ty V壱t 
Li羽u Xây D詠ng ậ An Giang; 

- Thángă 08/1989,ă Tr逢荏ng phòng Tổ ch泳c ậ Công ty Côngă trìnhă Đôă Th鵜 An 
Giang; 

- Tháng 12/1993 ậ 11/1999, t詠 kinh doanh v壱t li羽u xây d詠ng ; 

- Tháng 12/1999 ậ 2005,ătr逢荏ng phòng tổ ch泳c Công ty Nam Vi羽t An Giang 

- 06/2020,ăôngăđ逢嬰c bổ nhi羽mălƠmăthƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p c栄a Công ty Cổ 
ph亥năĐ亥uăT逢ăDuăL鵜ch và Phát Tri吋n Th栄y S違n.  

 ThƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p 

Hi羽nănay,ăỌngăđangănắm 0 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco. 

 

Bà: Hoàng Th鵜 Thanh  

BƠăsinhănĕmă1963,ăt衣i Thanh Hóa 

BƠăđ逢嬰c b亥uălƠăthƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p vào tháng 06/2020.  

Tr逢噂căđơyăbƠăThanhăkinh doanh t詠 do. 

ThƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p 

Hi羽nănay,ăBƠăđangănắm 0 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco. 

 

  

GI閏I THI烏U H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
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ỌngăLêăVĕnăLơmă 
Ọngăsinhănĕmă1973,ăt衣i Tri羽uăS挨n,ăThanhăHóa. 
Quá trình công tác: 

- Nĕmă2003ăậ 2006ăGiámăđ嘘c Xí nghi羽p Xây d詠ng Mi隠năĐôngăCôngătyăSaoăMai.ă 
- T瑛 nĕmă2006ăậ 2009ăPhóăGiámăđ嘘c Ban qu違n lý d詠 án CCN Vàm C嘘ng ậ IDI 

- T瑛 nĕmă2010ăđ院năthángă09/2011ăPhóăGiámăđ嘘c,ăGiámăđ嘘c Nhà máy ph映 ph育m 

Trisedco và Phó TổngăGiámăđ嘘c Công ty Trisedco. 

- Tháng 10/2011, Phó TổngăGiámăđ嘘c CTCP T壱păđoƠnăSaoăMai. 
- Tháng 07/2018, TổngăGiámăđ嘘c Công ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăDuăL鵜ch và Phát Tri吋n 
Th栄y S違n. T鰻ngăGiámăĐ嘘c 

Hi羽n nay, ông gi英 ch泳c v映 TGĐăCôngătyăTrisedco.ăNgoƠiăra,ăôngălƠăPTGĐăCôngătyăCổ ph亥n T壱păĐoƠnăSaoăMai.ă
Ông nắm gi英 603 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco, chi院m 0,0013% v嘘năđi隠u l羽.  

 

ỌngăLêăHoƠngăC逢挨ngă 
ỌngăSinhănĕmă1985,ăt衣i Th衣nhăĐôngăA,ăTơnăHi羽p, Kiên Giang. 

Quá trình công tác: 

- Nĕmă2008,ăK院 toán t衣i Công ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI. 

- 2009 ậ 2013: K院 toán Công ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăXơyăD詠ng Sao Mai 

- 2013:ăTr逢荏ngăBKSăCTCPăĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI, công tác t衣i 
Phòng Tài chính Công ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăDuăL鵜ch và Phát Tri吋n Th栄y S違n 

- 2013 ậ 8/2016:ăGiámăđ嘘c tài chính Trisedco 

- 8/2016 ậ 01/2017: Phó TổngăGiámăđ嘘c Công ty Cổ ph亥n D亥u Cá Châu Á 

- 01/2017: Phó TổngăGiámăđ嘘c Công ty Trisedco Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c 

Hi羽n nay, Ông gi英 ch泳c v映 PTGĐăCôngătyăTrisedco.ăỌngăđangănắm gi英 603 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco, 
chi院m 0,0013% v嘘năđi隠u l羽. 

 

Ông Lê Qu嘘c M衣nh  

Ọngăsinhănĕmă1993,ăt衣i Long Xuyên, An Giang. 

Quá trình công tác: 

- 2013 ậ 2016, tr嬰 lý TổngăGiámăđ嘘căCôngătyăCPăĐ亥uăT逢ăvƠăPhát Tri吋năĐaăQu嘘c 
Gia IDI 

- T瑛 2015 ậ 2017,ăPhóăGiámăđ嘘c xí nghi羽p th泳căĕnăth栄y s違n thu瓜c T壱păđoƠnăSaoă
Mai An Giang 

- 2017: Phó TổngăGiámăđ嘘c Công ty Trisedco Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c 

 

Ông Nguy宇n Gia Thu亥n  

ỌngăSinhănĕmă1978,ăt衣i Th衣nh Thắng, Th嘘t N嘘t, C亥n Th挨 

Quá trình công tác: 

- Nĕmă2002,ălƠăK院 toán tổng h嬰p t衣iăCôngătyăCPăĐ亥uăT逢ă&ăXơyăD詠ng Sao Mai 

t雨nh An Giang.  

- Nĕmă2008ăậ 11/2009 ôngăđ逢嬰c bổ nhi羽m làm K院 toán tổng h嬰p t衣i Công ty CP 

Đ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaăQu嘘c Gia IDI 

- T瑛 tháng 11/2009 đ院n nay, gi英 ch泳c v映 K院 toánătr逢荏ng t衣i Công ty Trisedco.  
K院 ToánăTr逢荏ng 

Hi羽n nay, ông gi英 ch泳c K院 ToánăTr逢荏ngăTrisedco.ăỌngăđangănắm gi英 483 cổ ph亥n, chi院m 0,001% v嘘năđi隠u l羽. 

GI閏I THI烏U BAN T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 
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Bà: Tr亥n Th映y Thanh Th違o  

BƠăSinhănĕmă1989,ăt衣iăSócăTrĕng. 
Quá trình công tác: 

- T瑛 nĕmă2003ăậ nay, k院 toán t衣i CTCP T壱păĐoƠnăSaoăMai 
- Thángă06/2020,ăđ逢嬰c bổ nhi羽mălƠmăTr逢荏ng Ban Ki吋m Toán N瓜i B瓜.  

 

Tr逢荏ng Ban Ki吋m Toán 

Hi羽nănay,ăbƠăđangănĕmăgi英 180 cổ ph亥n c栄a Công ty Trisedco. 

 

Ông: Tr亥n B違oăĐôngă 
ỌngăSinhănĕmă1983,ăt衣i Long Xuyên, An Giang 

Quá trình công tác: 

- T瑛 nĕmă 2007ă ậ nay, k院 toán viên t衣i CTCP T壱pă ĐoƠnă Saoă Mai,ă K院 toán 
tr逢荏ngăCôngătyăTNHHăDũngăTh鵜nh Phát.  

- Thángă06/2020,ăđ逢嬰c bổ nhi羽m làm Thành viên Ban Ki吋m Toán N瓜i B瓜.  

 

Thành viên Ban Ki吋m Toán 

Hi羽nănay,ăôngăđangănắm gi英 180 cổ ph亥n Công ty Trisedco. 

 

Ông: Ph衣m Minh Hoàng  

ỌngăSinhănĕmă1990,ăt衣i Th噂i Thu壱n, Th嘘t N嘘t 

Quá trình công tác: 

- K院 toánătr逢荏ng Công ty Cổ ph亥n D亥u Cá Châu Á.  

- Thángă06/2020,ăđ逢嬰c bổ nhi羽m làm Thành viên Ban Ki吋m Toán N瓜i B瓜.  

 

Thành viên Ban Ki吋m Toán 

Hi羽nănay,ăôngăđangănắm gi英 0 cổ ph亥n Công ty Trisedco. 

 

  

GI閏I THI烏U BAN KI韻M TOÁN N浦I B浦 
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R曳I RO PHÁP LÝ R栄i ro v隠 pháp lý là nh英ng r栄i ro phát sinh t瑛 vi羽c không áp d映ng k鵜p th運i, không 
phù h嬰p v噂iăcácăvĕnăb違n pháp lu壱t trong quá trình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 

c栄a doanh nghi羽p.ăCácăvĕnăb違n lu壱tăvƠăd逢噂i lu壱tăđangătrongăquáătrìnhăhoƠnăthi羽n, 
th逢運ng xuyên có s詠 đi隠u ch雨nh. M厩i s詠 thayăđổi c栄aăchínhăsáchăđ隠u có nh英ng tác 

đ瓜ng ít nhi隠uăđ院n ho衣tăđ瓜ng kinh doanh c栄a Công ty.  

Bi羽n pháp: 

Rà soát, xây d詠ng và hoàn thi羽n các h羽 th嘘ng quy ch院, quy trình n瓜i b瓜 c栄a công 
ty phù h嬰p v噂iăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t. Nhân viên kinh doanh rà soát l衣i các h嬰p 

đồng, các th臼a thu壱năđƣăkỦăk院t. C壱p nh壱tăcácăthayăđổi c栄a pháp lu壱tăliênăquanăđ院n 
công ty và phổ bi院năđ院n t瑛ng b瓜 ph壱n c栄a công ty. Các b瓜 ph壱n ch泳cănĕngăthamă
m逢uăchoăBanăTổngăgiámăđ嘘c th詠c hi羽n các d詠 ánăđ亥uăt逢,ăh嬰păđồng h嬰p tác liên 
doanh, liên k院t,ăchínhă sáchă bánă hƠng,ầă RƠă soátă cácă vĕnă b違n, h嬰pă đồng trong 

nh英ng giao d鵜ch hằng ngày c栄aăCôngătyăđ吋 h衣n ch院 nh英ng r栄i ro có liên quan.  

 

R曳I RO BI蔭NăĐ浦NG T疫 

GIÁ H渦IăĐOÁI 
NgơnăhƠngăNhƠăn逢噂c áp d映ng tỷ giá trung tâm hằngăngƠyăđ吋 lƠmăc挨ăs荏 tham 

kh違o cho tỷ giá mua bán c栄a các NHTM v隠 vi羽c công b嘘 tỷ giá trung tâm c栄a VND 
và USD, tỷ giá tính chéo c栄a VND và các ngo衣i t羽 khác. V噂i Trisedco v医năđ隠 xu医t 

kh育uălƠăh逢噂ng kinh doanh chính, ch栄 đ衣oăvƠăl逢嬰ng ngo衣i t羽 ch栄 y院u là USD, thì 
vi羽c bi院năđ瓜ng tỷ giá h嘘iăđoáiăs胤 là m瓜t v医năđ隠 đángăquanătơmăđ嘘i g噂iăBanăđi隠u 

hành c栄a Công ty.  

Bi羽n pháp: 

Mặcădùănĕmăquaă tỷ giá khá ổnăđ鵜nh v噂iăbiênăđ瓜 bi院năđ瓜ng nh臼 so v噂iăđ亥uănĕmă
nh逢ngăv噂iăc挨ăch院 đi隠u hành tỷ giá trung tâm, bi院năđ瓜ng khó ổnăđinh,ăCôngătyăluônă
tính toán kỹ l逢叡ng th運i gian th詠c hi羽n và th運iăgiană thanhă toánăđ吋 có bi羽n pháp 
cơnăđ嘘i ngo衣i t羽 phù h嬰p.ăTh逢運ng xuyên c壱p nh壱t, d詠 báo bi院năđ瓜ng tỷ giá ngo衣i 

t羽 thông qua m嘘i quan h羽 gi英a các ngân hàng. Th詠c hi羽n h嬰păđồngăL/Căđ吋 khách 
hƠngăđ違m b違o thanh toán phòng ng瑛a r栄i ro. 

 

R曳I RO TÍN D影NG, LÃI 
SU遺T 

Trongănĕmă2019ăxuăh逢噂ng ổnăđ鵜nh c栄a mặt bằng lãi su医tăcũngăítănhi隠u t衣oăđi隠u 
ki羽n thu壱n l嬰i cho Công ty trong ho衣tă đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh. Nĕmă 2020,ă
Trisedco th詠c hi羽n công tác ch栄 đ瓜ng dòng ti隠n, ki院m soát trong vi羽c vay v嘘n có 
th吋 ki吋m soát t嘘t chi phí lãi vay. 

Bi羽n pháp: 

Luôn ch栄 đ瓜ngăđ鵜nhăh逢噂ngăc挨ăc医u n嬰 và v嘘n ch栄 s荏 h英u cho phù h嬰p v噂i t瑛ng 

th運iăđi吋m ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh gắn chắc v噂i th運iăđi吋m c栄a th鵜 tr逢運ng tín 
d映ng. R栄i ro lãi su医t 違nhăh逢荏ng ch栄 y院u t瑛 kho違n ph違i thu khách hàng và ph違i tr違 

ng逢運i bán. Vi羽c trình l衣i h衣n m泳c tín d映ng m噂i gi英aăcácăngơnăhƠngăr挨iăvƠoăcùngă
th運iăđi吋m s胤 違nhăh逢荏ngăđ院n tính thành kho違n nh医t th運i t衣i th運iăđi吋măđó.ăDoăđó,ă
b瓜 ph壱n kinh doanh và tài chính c亥n ph嘘i h嬰p v噂iănhauăđ吋 d詠 ki院n chính xác các 
kho違n thu và chi. 

 

 

 

 

 

QU謂N TR卯 R曳I RO 
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R曳IăROăĐ咽C THÙ 
NGÀNH 

R栄i ro v隠 nguyên li羽u s違n xu医t: Nh英ngănĕmăg亥năđơyăth鵜 tr逢運ng ph映 ph育măđangăr医t 

khan hi院m s胤 làm giá ph映 ph育măđ育y lên m泳c cao khi院n cho giá thành các y院u t嘘 
đ亥uăvƠoătĕngăcao.ăL羽 thu瓜c vào m瓜t s嘘 ít các nhà cung c医p nguyên li羽u.  

R栄i ro v隠 th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u: th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘căđangălƠăth鵜 tr逢運ng tiêu th映 
b瓜t cá l噂n nh医t hi羽nănay,ătrongăt逢挨ngălaiăcóănhi隠u doanh nghi羽p s胤 cóăđ逢嬰c gi医y 

phép xu医t kh育u b瓜t cá sang th鵜 tr逢運ng này, t瑛 đóă違nhăh逢荏ngăđ院n vi羽c xu医t kh育u 
b瓜t c栄a Trisedco là r医t l噂n. 

Bi羽n pháp: 

Đ嘘i v噂i bi院năđ瓜ng giá nguyên li羽u:ăđ嘘i v噂iăth逢挨ngăm衣i b瓜t cá, mua hàng lúc giá 

th医păđ吋 tr英 hƠng.ăĐồng th運i ph違i d詠 báo chính xác nh英ngăđ嬰tăsóngătĕngăgiáăđ吋 
tung hàng ra th鵜 tr逢運ng nhanh chóng, k鵜p th運i.  

Đ嘘i v噂i r栄i ro th鵜 tr逢運ng: Ch雨 tiêu ch医tăl逢嬰ng là m映c tiêuăhƠngăđ亥u và quan tr丑ng 
nh医tămƠăcôngătyăh逢噂ngăđ院n. L医y uy tín v隠 ch医tăl逢嬰ng làm n隠n t違ngăđ吋 duy trì và 

m荏 r瓜ng th鵜 ph亥n.ăPhơnătíchăvƠăđ逢aăraăcácăgi違iăphápăđ吋 phòng ng瑛a các m嘘i nguy 
違nhăh逢荏ngăđ院n ch医tăl逢嬰ng hàng hóa trong quá trình s違n xu医t. Xây d詠ng các quy 

trình ho衣tăđ瓜ngăđ吋 ki吋m soát các sai sót có th吋 x違y ra. Không ng瑛ng m荏 r瓜ng th鵜 
tr逢運ngăđ吋 phân tán r栄i ro. 

 

R曳IăROăMỌIăTR姶云NG Nh英ngănĕmăg亥năđơyătìnhăhìnhăbi院năđổi khí h壱uăđƣădi宇n ra khá tiêu c詠c, nh英ng r栄i 
roăliênăquanănh逢ăv隠 d鵜ch b羽nh, ô nhi宇m môi tr逢運ng, sâm ng壱p mặn ti院n sâu vào 

n瓜iă đồng 違nhă h逢荏ng tr詠c ti院păđ院n vùng nuôi trồng th栄y s違n. V噂iă đặc thù ho衣t 
đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh t瑛 ph映 ph育m cá tra, Trisedco v磯n ít nhi隠u 違nhăh逢荏ng 

b荏iămôiătr逢運ngăchungăcũngănh逢ăkhôngăth吋 thayăđổiăđ逢嬰c nh英ngătácăđ瓜ng t瑛 thiên 
nhiên. 

Bi羽n pháp: 

Đ鵜nh kỳ hƠngăquỦ,ănĕmă ti院n hành ki吋mă tra,ăđoăđ衣c các ch雨 s嘘 v隠 n逢噂c th違i, khí 

th違i,..đ吋 đ違m b違o v隠 môiătr逢運ngăcũngănh逢ăvi羽c x違 th違iăraămôiătr逢運ng bên ngoài. 
Đồng th運iăđ逢aăraănh英ng gi違i pháp x穎 lý k鵜p th運iăđ嘘i v噂i các s詠 c嘘 tácăđ瓜ng t噂i môi 

tr逢運ng trong nh英ngă tr逢運ng h嬰p c医p bách. Mua b違o hi吋m cho hàng hóa v壱n 
chuy吋năđ吋 gi違m thi吋u t嘘iăđaăthi羽t h衣i khi r栄i ro x違yăra.ăĐồng th運iăcácăph逢挨ngăti羽n 

v壱n chuy吋n ph違iăđ違m b違oăquyăđ鵜nhăNhƠăn逢噂c v隠 đĕngăki吋m và ki吋măđ鵜nh. 

 

R曳I RO V陰 THU蔭 Khó khĕnă trongăvi羽c hi吋u và áp d映ngăcácăquyăđ鵜nh v隠 thu院 t衣iăcácăđ鵜aăph逢挨ngă
khác nhau, d磯năđ院n các vi ph衣m v隠 thu院 b鵜 c挨ăquanăthu院 x穎 ph衣t 

Bi羽n pháp: 

Tuân th栄 th詠c hi羽năcácăquyăđ鵜nh v隠 thu院.ăTraoăđổiăth逢運ng xuyên v噂iăcácăc挨ăquană
thu院 v隠 các v医năđ隠 phát sinh trong quá trình ho衣tăđ瓜ng.  
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R曳I RO D卯CH B烏NH Trong nh英ngănĕmăqua,ăngƠnhănôngănghi羽p ch鵜uătácăđ瓜ng l噂n b荏i d鵜ch t違 l嬰n Châu 

Phi lan r瓜ng.ăĐơyălƠăd鵜ch b羽nh gây thi羽t h衣iăđ嘘i v噂i ngƠnhăchĕnănuôi.ăTr逢噂c nh英ng 
th詠c t院 ngƠnhăchĕnănuôiăv磯năđangăđ嘘i mặt v噂i r医t nhi隠uăkhóăkhĕn,ătháchăth泳c:ănĕngă
su医t th医p, giá thành s違n ph育m cao, ch医tăl逢嬰ng và an toàn th詠c ph育măch逢aăổnăđ鵜nh, 
s泳c c衣nh tranh còn th医p,ầăNguyênănhơnăchínhăc栄a tình tr衣ng này là do nh壱n th泳c 

v隠 phòng ch嘘ng d鵜ch b羽nh c栄aăng逢運iăchĕnănuôiăcònăch栄 quan,ăl挨ălƠăvƠăthi院u trách 
nhi羽m.  

Nĕmă2020,ăs詠 bùng phát c栄a d鵜ch b羽nhăviêmăđ逢運ng hô h医p c医p Covid-19 làm d医y 
lên n厩i lo ng衣iăđ嘘i v噂i kinh t院 toàn c亥u,ătrongăđóăcóăVi羽tăNam.ăDoăđơyălƠăb羽nh truy隠n 

nhi宇m nguy hi吋m, Vi羽tăNamăvƠăcácăn逢噂c trên th院 gi噂iăđƣăápăd映ng nhi隠u bi羽n pháp 
m衣nhăđ吋 h衣n ch院 s詠 lây lan c栄a d鵜ch b羽nh.ăĐi隠uănƠyăđƣă違nhăh逢荏ng không nh臼 t噂i 

ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a các doanh nghi羽p.  

Bi羽n pháp: 

Đ嘘i v噂iălĩnhăv詠c nông nghi羽p, m瓜t trong nh英ng y院u t嘘 違nhăh逢荏ng tr詠c ti院p và quy院t 
đ鵜nh là v医nă đ隠 chĕnă nuôiă ană toƠnă sinhă h丑c và ki吋m soát d鵜ch b羽nh,ă đặc bi羽t là 

nh英ng b羽nh truy隠n nhi宇m nguy hi吋m,ănh逢ăl荏 mồm long móng, tai xanh, d鵜ch t違 l噂n 
châu Phi, d鵜ch cúm gia c亥m.  

Đ嘘i v噂i d鵜ch b羽nhăviêmăđ逢運ng hô h医p c医p Covid-19 do Virus Corona gây ra, hi羽n 
d鵜ch b羽nh v磯năcònăđangă ti院p di宇n trên toàn c亥u.ă Tr逢噂c tình hình d鵜ch b羽nh di宇n 

bi院n trong th運iăgianăqua,ăTrisedcoăđƣăch栄 đ瓜ng th詠c hi羽n nhi隠u bi羽năphápăđồng b瓜 
theo nh英ng khuy院n cáo c栄a B瓜 Y t院 đ吋 gi違m thi吋uănguyăc挨ăd鵜ch b羽nh trong m丑i 

ho衣tăđ瓜ng t衣i Công ty, gi違m thi吋u t嘘iăđaă違nhăh逢荏ng c栄a d鵜ch b羽nhăđ院n ho衣tăđ瓜ng 
s違n xu医t kinh doanh c栄a Công ty.  

 

R曳I RO KHÁC R栄iăroăkhácăliênăquanăđ院năcácătr逢運ng h嬰p b医t kh違 khángănh逢ăthiênătai,ă lũăl映t, h臼a 
ho衣n, d鵜ch b羽nh l噂n,ăầ.ăệtăx違yăraănh逢ngăn院u có s胤 gây thi羽t h衣i r医t l噂năvƠăkhóăngĕnă
chặnăđ逢嬰c. 

Bi羽n pháp: 

Công ty c亥n có nh英ng bi羽n pháp ch栄 đ瓜ng trong vi羽c phòng ng瑛a r栄i ro này bằng 
các h嬰pă đồng b違o hi吋m v隠 tài s違nă cũngă nh逢ă conă ng逢運iă đ吋 h衣n ch院 th医p nh医t 

nh英ng r栄i ro x違y ra. 
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“Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất 

của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu 

cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 
thuộc nhóm cao nhất thế giới.” 

“Tổng s違n ph育mă trongă n逢噂c (GDP)ă nĕmă 2020ă 逢噂c 

tínhă tĕngă 2,91%ă soă v噂iă nĕmă tr逢噂c, tuy là m泳că tĕngă
th医p nh医t c栄aă cácă nĕmă trongă giaiă đo衣n 2011-2020 

nh逢ngă trongă b嘘i c違nh d鵜ch Covid-19 di宇n bi院n ph泳c 
t衣p, 違nhăh逢荏ng tiêu c詠c t噂i m丑iălĩnhăv詠c kinh t院 ậ xã 

h瓜iă thìăđơyă lƠă thƠnhăcôngăl噂n c栄a Vi羽t Nam v噂i m泳c 
tĕngătr逢荏ngănĕmă2020ăthu瓜c nhóm cao nh医t th院 gi噂i.” 

Theo s嘘 li羽u c栄a Tổng c映c Th嘘ngăkê,ăGDPănĕmă2020ă
tĕngă2,91%ă(QuỦăIătĕngă3,68%;ăquỦăIIătĕngă0,39%;ăquỦă
IIIătĕngă2,69%;ăquỦăIVătĕngă4,48%)ătrongăb嘘i c違nh d鵜ch 
Covid-19 di宇n bi院n ph泳c t衣p, 違nhăh逢荏ng tiêu c詠c t噂i 

m丑iă lĩnhă v詠c kinh t院 ậ xã h瓜i là thành công l噂n c栄a 
Vi羽tăNam.ăĐi隠u này cho th医yătínhăđúngăđắn trong ch雨 
đ衣o,ăđi隠u hành khôi ph映c kinh t院, phòng ch嘘ng d鵜ch 
b羽nh và s詠 quy院tă tơm,ă đồng lòng c栄a toàn b瓜 h羽 

th嘘ng chính tr鵜, Chính ph栄, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, s詠 
n厩 l詠c, c嘘 gắng c栄aăng逢運i dân và c瓜ngăđồng doanh 

nghi羽păđ吋 th詠c hi羽n có hi羽u qu違 m映cătiêuă“v瑛a phòng 
ch嘘ng d鵜ch b羽nh, v瑛a phát tri吋n kinh t院 ậ xã h瓜i”.ă 

Trong m泳cătĕngăchungăc栄a toàn n隠n kinh t院, khu v詠c 
nông, lâm nghi羽p và th栄y s違nă tĕngă2,68%,ăđóngăgópă

13,5% vào t嘘căđ瓜 tĕng c栄a tổng giá tr鵜 tĕngăthêmăc栄a 

toàn n隠n kinh t院; khu v詠c công nghi羽p và xây d詠ng 
tĕngă 3,98%,ă đóngă gópă 53%;ă khuă v詠c d鵜ch v映 tĕngă
2,34%,ăđóngăgópă33,5%. 

V隠 ch医tă l逢嬰ngă tĕngă tr逢荏ng kinh t院,ă nĕngă su医t lao 

đ瓜ng c栄a toàn n隠n kinh t院 theo giá hi羽nă hƠnhă nĕmă
2020ă 逢噂că tínhă đ衣t 117,9 tri羽uă đồng/laoă đ瓜ngă (t逢挨ngă
đ逢挨ngă 5.081ă USD/laoă đ瓜ng,ă tĕngă 290ă USDă soă v噂i 
nĕmă2019);ătheoăgiáăsoăsánh,ănĕngăsu医t laoăđ瓜ngătĕngă
5,4%ădoătrìnhăđ瓜 c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ngăngƠyăcƠngăđ逢嬰c 
nâng cao. Ch雨 s嘘 hi羽u qu違 s穎 d映ng v嘘năđ亥uăt逢ă(H羽 s嘘 

ICOR) gi違m t瑛 6,42ănĕmă2016ăxu嘘ngă6,11ănĕmă2017;ă
5,98ă nĕmă 2018ă vƠă 6,08ă nĕmă 2019.ă Bìnhă quơnă giaiă
đo衣n 2016-2019, h羽 s嘘 ICORăđ衣t 6,13, th医păh挨n so 
v噂i h羽 s嘘 6,25 c栄aăgiaiăđo衣n 2011-2015.ăRiêngănĕmă
2020, do 違nhăh逢荏ng tiêu c詠c c栄a d鵜ch Covid-19, ho衣t 
đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a n隠n kinh t院 b鵜 đìnhătr羽, 

các d詠 ánă côngă trìnhă hoƠnă thƠnhă đ逢aă vƠoă s穎 d映ng 
ch逢aă phátăhuyă đ逢嬰că nĕngă l詠că nênă ICORă nĕmă 2020ă
đ衣tă14,28;ăbìnhăquơnăgiaiăđo衣n 2016-2020 h羽 s嘘 ICOR 
đ衣t 7,04. 
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D衛 BÁO KINH T蔭 NĔMă2021 

Di宇n biên kinh t院 Vi羽tăNamătrongănĕmă2021ăcóăth吋 ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a m瓜t s嘘 y院u t嘘 nh逢:ăăkinhăt院 th院 gi噂i còn 
b医tăđ鵜nh, r栄i ro; d鵜ch COVID-19 và các bi院n th吋 di宇n bi院n ph泳c t衣p,ăkhóăl逢運ng, luôn ti隠m 育nănguyăc挨ăbùngăphátă
làn sóng ti院p theo; vi羽c nhi隠u n隠n kinh t院 th詠c hi羽n các gói h厩 tr嬰 quy mô l噂n, trong khi thi院uăđi隠u ph嘘i 荏 c医p 
đ瓜 toàn c亥u, có th吋 gây ra nh英ng r栄i ro không nh臼 đ嘘i v噂i th鵜 tr逢運ng tài chính th院 gi噂i và tình tr衣ng n嬰 toàn c亥u; 

CMCN 4.0 và chuy吋năđổi s嘘 ti院p t映c chuy吋n bi院n nhanh, 違nhăh逢荏ngăđ院n s詠 phát tri吋n c栄a c違 doanh nghi羽p và 
th鵜 tr逢運ng trong n逢噂c Vi羽t Nam; kh違 nĕngăduyătrìăcácăc違i cách th詠c ch医tăđ嘘i v噂iămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăậ kinh doanh 

s胤 違nhăh逢荏ngăđ院n tâm lý, quy院tăđ鵜nh m荏 r瓜ngăđ亥uăt逢ăc栄a nhi隠u doanh nghi羽păn逢噂c ngoài; nhu c亥u tiêu dùng 
trongăn逢噂c có th吋 giaătĕngănhanhăh挨n,ăvƠădoanhănghi羽p có th吋 t壱pătrungăh挨năđ院n khai thác th鵜 tr逢運ng trong 

n逢噂c; và dù kỳ v丑ng nhi隠uăvƠoătácăđ瓜ng tích c詠c c栄a EVFTA, Vi羽t Nam có th吋 ph違iăđ嘘i mặt v噂i nhi隠u v映 ki羽n 
phòng v羽 th逢挨ngăm衣i,ăđi隠u tra ch嘘ng l育n tránh thu院, gian l壱n xu医t x泳, v.v., không ch雨 荏 th鵜 tr逢運ng Mỹ. 

Theo Báo cáo Tình hình th詠c hi羽n k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜iănĕmă2020ăvƠă05ănĕmă2016ăậ 2020; D詠 
ki院n k院 ho衣chănĕmă2021ăvƠăph逢挨ngăh逢噂ng, nhi羽m v映 05ănĕmă2021ăậ 2025 c栄a Chính ph栄 trình Qu嘘c h瓜i t衣i 

Khóa XIV, kỳ h丑p th泳 10 ngày 19/10/2020 thì k院 ho衣ch phát tri吋năKTXHănĕmă2021;ătrongăđó:ătổng s違n ph育m 
trongăn逢噂că(GDP)ătĕngăkho違n 6%; ch雨 s嘘 giá tiêu dùng (CPI) bình quân kho違n 4%; tỷ tr丑ngăđóngăgópăc栄aănĕngă
su医t các nhân t嘘 tổng h嬰pă(TFP)ăvƠoătĕngătr逢荏ng kho違ng 45 ậ 47%;ănĕngăsu医tălaoăđ瓜ng xã h瓜iătĕngă4,8%; tỷ l羽 
laoăđ瓜ngăquaăđƠoăt衣o kho違ngă66%;ăầầ 
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Trisedco là nhà máy chế biến bột, mỡ từ nguyên liệu phụ phẩm từ cá Tra fillet, do đó tình hình sản xuất kinh 

doanh của Trisedco chịu tác động trực tiếp bởi tình hình nuôi trồng và sản xuất của các nhà máy cá Tra fillet.  

Tình hình s違n xu医t cá Tra  

Báo cáo c栄a Tổng c映c Th栄y S違n (B瓜 NN&PTNT) cho 
th医y,ă tínhăđ院n h院t nĕmă2020, tổng di羽n tích th違 nuôi 

cá tra c栄aăĐBSCLă逢噂căđ衣t 5.700 ha. Tổng s違năl逢嬰ng 
cáăTraănĕmă2020ă逢噂căđ衣t trên 1,56 tri羽u t医n, tĕngă7%ă
so v噂iă nĕmă ngoái..ă Trongă đó, di羽n tích nuôi và s違n 
l逢嬰ng thu ho衣ch t壱p trung 荏 5 t雨nh tr丑ngă đi吋m là: 

Đồng Tháp, An Giang, C亥nă Th挨,ă B院nă Treă vƠă Vĩnhă
Long. Theo th嘘ng kê c栄a S荏 NN&PTNN t雨nhă Đồng 

Tháp ậ đ鵜aăph逢挨ngăcóădi羽n tích nuôi cá Tra l噂n nh医t 
c違 n逢噂c,ă9ăthángăđ亥uănĕmă2020,ădi羽n tích nuôi cá tra 

c栄a t雨nhăđ衣t 1.840 ha; s違năl逢嬰ngăcáăTraăđ衣t 303.723 
t医n.   

Giá cá Tra gi嘘ng: 

Giá cá Tra gi嘘ngătĕngăgiáăvƠătĕngăkháănhanhădoăthi院u 

nguồn cung. Su嘘t th運i gian dài ch雨 荏 m泳c 15.000 ậ 
17.000ă đồng/kgă thìă đ院n cu嘘i tháng 9/2020, cá Tra 

gi嘘ng (lo衣i 30 ậ 35 con/kg) có giá 20.000 ậ 22.000 
đồng/kgă vƠă đ院n cu嘘iă nĕmă 2020ă đƣă lênă 28.000ă ậ 

29.000ăđồng/kg. 

Giá cá Tra nguyên li羽u:  

T瑛 nĕmă2019ăđ院n tháng 09/2020, giá cá Tra nguyên 
li羽u ch雨 đ衣t kho違ng 20.000 ậ 21.000ă đồng/kg.ă Đ院n 

cu嘘i tháng 10/2020, giá cá Tra nguyên li羽u t衣iăĐồng 
Thápăđƣătĕngălênăm泳c 22.000 ậ 23.000ăđồng/kg. Còn 

t衣iă Ană Giang,ă giáă cáă Traă đ亥uă thángă 11ă cũngă 荏 m泳c 
21.000 ậ 22.000ăđồng/kg.  

Giá cá Tra xu医t kh育u: 

Sau khi giá cá Tra xu医t kh育u trung bình gi違m xu嘘ng 

m泳c 2,15 ậ 2,25 USD (tháng 10-12/2019). Giá cá Tra 
filletă đôngă l衣nh xu医t kh育uă đaă tĕngă lênă m泳c 2,25 ậ 

2,35USD/kg trong tháng 01/2020. Tuy nhiên, trong 
thángă02ă vƠă03/2020,ăgiáăcáă traă filletăđôngă l衣nh xu医t 

kh育u gi違m xu嘘ng m泳c 2,2 USD/kg và m泳c giá này 
duyă trìăđ院n h院tăquỦă II/2020.ăB逢噂c sang quý III/2020, 

giáăcáăTraăfilletăđôngăl衣nh xu医t kh育uăđƣătĕngălênăm泳c 
2,35 ậ 2,5 USD/kg. T噂i cu嘘i tháng 10/2020, giá cá Tra 

filletă đôngă l衣nh xu医t kh育uă trungă bìnhă cũngă tĕngă lênă
m泳c 2,65 ậ 2,7 USD/kg.  

Tình hình xu医t kh育u cá Tra: 

Theo th嘘ng kê c栄a 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tăNamă(VASEP),ănĕmă2020,ăxu医t kh育u cá 

traă đ衣t 1,49 tỷ USD, gi違m 25,5% so v噂iă nĕmă 2019.ă
Giá tr鵜 xu医t kh育u cá tra sang m瓜t s嘘 th鵜 tr逢運ng l噂n 

nh逢:ă Trungă Qu嘘că đ衣t 514,87 tri羽u USD, chi院m tỷ l羽 
34,5%, gi違m 22,3% so v噂iănĕmă2019.ăTh鵜 tr逢運ng Mỹ 

đ衣t 246,30 tri羽u USD, chi院m tỷ l羽 giá tr鵜 16,5%, gi違m 
14,4% so v噂iă 2019;ă ASEANă đ衣t 134,25 tri羽u USD, 

chi院m tỷ l羽 giá tr鵜 9%, gi違m 31,3% so v噂i 2019 và th鵜 
tr逢運ngăEUăđ衣t 137,77 tri羽u USD, gi違m 31,1% so v噂i 

2019. 

GÍA TR卯 XU遺T KH域UăCÁăTRAăNĔMă2020 

Đvt: triệu USD 

 

Giá ph映 ph育m cá Tra, b瓜t, m叡 cá Tra:  

Giá ph映 ph育mă cáă Traă cũngă cóă xuă h逢噂ng bi院nă đ瓜ng 

cùng chi隠u theo giá nguyên li羽u cá Tra. Do nhi隠u y院u 
t嘘 違nhă h逢荏ng khác nhau d磯nă đ院nă l逢嬰ng cung 泳ng 

ph映 ph育mă đ院n các nhà máy s違n xu医t b瓜t cá khan 
hi院m, nên giá ph映 ph育m có r医t nhi隠u bi院nă đ瓜ng.
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D詠 báo phát tri吋năngƠnhăcáăTraănĕmă2021 

Mặc dù tình hình c栄a ngành cá tra 2020 không m医y kh違 quan, song các chuyên gia d詠 báo tình hình xu医t kh育u 
vƠăgiáăcáătraănĕmă2021ăs胤 d亥n ph映c hồi. Nh壱năđ鵜nh trên d詠a vào nh英ng tín hi羽u tích c詠cătácăđ瓜ng t噂i s詠 ph映c 

hồi c栄a xu医t kh育u cá tra Vi羽tăNamătrongănĕmă2021. 

Th泳 nh医t: Nhu c亥u tiêu th映 có th吋 tĕngă tr逢荏ng tr荏 l衣i. Hi羽n nay, kênh d鵜ch v映 (nhà hàng, khách s衣n,ầ)ăv磯n 

chi院m tỷ tr丑ng l噂n trong phân ph嘘i s違n ph育măcáătra.ăDoăđó,ăkỳ v丑ngătrongănĕmă2021,ăkhiăd鵜ch Covid-19 s胤 đ逢嬰c 
ki隠m ch院 nh運 vaccine, nhu c亥u tiêu th映 s胤 tĕngătr逢荏ng v隠 m泳cătr逢噂c d鵜ch.  

Th泳 hai: 謂nhăh逢荏ng tích c詠c t瑛 Hi羽păđ鵜nh Th逢挨ngăm衣i t詠 do Vi羽t Nam - EUă(EVFTA).ăTheoăđó,ăsauăkhiăHi羽p 
đ鵜nh EVFTA có hi羽u l詠c, m泳c thu院 su医t các s違n ph育m cá tra Vi羽tăNamănh逢ăcáătraănguyênăconăvƠăcáătraăfilletă
t逢挨iăđôngăl衣nh h亥u h院t s胤 gi違m v隠 m泳c 0%, th医păh挨năm泳c thu院 c栄aăđ嘘i th栄 c衣nhătranhănh逢ăIndonesia (4,5% - 
9%) và Trung Qu嘘c (0%- 9%). 

Th泳 ba: Di羽n tích nuôi cá tra c栄aăn逢噂cătaăđangăcóăxuăh逢噂ng thu hẹp. Nguyên nhân là do giá bán cá nguyên 
li羽uăđƣăduyătrìăd逢噂i giá thành s違n xu医t trong g亥năhaiănĕmăqua.ăĐi隠u này khi院n nhi隠u nông dân 荏 nhi隠u vùng 

nuôi cá tra tr丑ngăđi吋m không còn v嘘năđ吋 tái s違n xu医t,ăđƠnhăph違iă“treoăao”ătrongăth運i gian dài. D詠 báo, s違năl逢嬰ng 
cá tra nguyên li羽u s胤 s映t gi違m trong n穎aăđ亥uănĕmă2021.ăT瑛 đó,ăgiáăcáănguyênăli羽u có th吋 tĕngăm衣nh trong n穎a 

đ亥uănĕmă2021 

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 d詠 báo, xu医t kh育u cá tra s胤 hồi ph映c v噂i m泳cătĕngă5%ăvƠă
kim ng衣ch xu医t kh育uăđ衣t kho違ng 1,6 tỷ USDătrongănĕmă2021. 

Nh英ng thách th泳căđ嘘i v噂iăcáăTraănĕmă2021 

Nĕmă2021,ăd詠 báo không ch雨 riêng ngành cá tra mà c違 ngành nông nghi羽p s胤 đ嘘i mặt v噂i nhi隠uăkhóăkhĕn,ă
thách th泳c,ăđặc bi羽t là 荏 th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c. Do nh英ngătácăđ瓜ng c栄a d鵜ch b羽nh, các doanh nghi羽p Vi羽t Nam 

c亥n tìm ki院m th鵜 tr逢運ng m噂i. 

1. Tình tr衣ng h衣n hán, thi院uăn逢噂c ng丑t và xâm nh壱p mặn di宇n bi院n ph泳c t衣pătácăđ瓜ng không nh臼 đ院n di羽n tích 

và s違năl逢嬰ng cá tra nguyên li羽uătrongănĕmă2020. 

2. Yêu c亥u khắt khe c栄a th鵜 tr逢運ngăđòiăh臼i doanh nghi羽p trong ngành mu嘘n c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng ngành hàng cá 

tra s胤 ph違i t壱p trung vào vi羽c c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng con gi嘘ng. 

3. Tình hình d鵜ch b羽nh Covid ậ 19 v磯n còn ti院p di宇n 荏 Vi羽t Nam và trên th院 gi噂i.  

M瓜t s嘘 gi違i pháp phát tri吋n b隠n v英ng ngành hàng  

Nĕmă2021,ăc衣nh tranh gay gắt trên th鵜 tr逢運ng th院 gi噂iăđƣăkhi院n giá th栄y s違n xu医t kh育u Vi羽t Nam luôn b鵜 áp l詠c, 

kéo theo giá tr鵜 xu医t kh育uăkhôngăđ衣t kỳ v丑ngăđƣăđ隠 ra. 

1. C亥năđ違m b違o s違n xu医t, cung 泳ngăđ栄 nguồn gi嘘ng ch医tă l逢嬰ng cao, t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰iăđ吋 các doanh 

nghi羽p ph嘘i h嬰p v噂i các nhà khoa h丑c, các Vi羽n nghiên c泳uătrongăvƠăngoƠiăn逢噂c tham gia ch丑n t衣o cá tra b嘘 
mẹ, s違n xu医t cá tra gi嘘ng có ch医tăl逢嬰ng cao. 

2. M荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng tiêu th映 trongăn逢噂c và qu嘘c t院.  

3. T壱pătrungăvƠoănơngăcaoănĕngăl詠c,ăthúcăđ育y vi羽c s違n xu医t có trách nhi羽m nâng cao ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m, 

gi違m thi吋uătácăđ瓜ngăđ院nămôiătr逢運ng, gi違m chi phí s違n xu医t.  

4.ăCácăđ鵜aăph逢挨ngăcó vùng nuôi cá tra c亥n ch栄 đ瓜ng b嘘 trí kinh phí ph映c v映 công tác quan trắc , c違nh báo môi 

tr逢運ng, phòng ng瑛a d鵜ch b羽nh và giám sát ch医tăl逢嬰ng nguyên li羽u cá tra.  

5. Khuy院n khích, h厩 tr嬰 các doanh nghi羽p xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽u, xúc ti院năth逢挨ngăm衣i cho s違n ph育măcáătraăđ吋 

tĕngăs泳c c衣nh tranh s違n ph育m trên th鵜 tr逢運ng. 
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-  CôngătyăuyătínăhƠngăđ亥u v隠 ch医tăl逢嬰ng s違n xu医t và 
h羽 th嘘ng qu違n lý ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m b瓜t cá ậ m叡 cá 
tiêu chu育nă đƣă đ逢嬰că quyă đ鵜nh ch栄 th吋 荏 nh英ng qu嘘c 
gia nh壱p kh育u. 

- Trisedcoăđ泳ng top 3 doanh nghi羽p xu医t kh育u b瓜t cá 
Vi羽t Nam. 

- M衣ngăl逢噂i khách hàng thân thi院t và các quan h羽 đ嘘i 
tác trung thành uy tín qua nhi隠uăgiaiăđo衣n, t瑛 đóăch栄 
đ瓜ng t衣oă đ逢嬰c doanh thu cao t瑛 s違n ph育m t詠 s違n 
xu医t và s違n ph育măth逢挨ngăm衣i.  

- Đ瓜iă ngũă qu違n lý gi臼i, gắn bó, có kinh nghi羽m.ă Đ瓜i 
ngũăbánăhƠngăchuyênănghi羽p, t瑛ng tham gia h瓜i th違o, 
h瓜i ch嬰 th逢挨ngăm衣i 荏 m瓜t s嘘 khu v詠c.   

- Công su医t thi院t k院 c栄a nhà máy nằm trong nh英ng 
nhà máy s違n xu医t b瓜tăcáătraăhƠngăđ亥u khu v詠căĐồng 
Bằng Sông C穎u Long. Ngoài s違n xu医t, Công ty còn có 
kh違 nĕngă thuă muaă th逢挨ngă m衣i v噂i kh嘘iă l逢嬰ng l噂n 
nhằmăh逢噂ngăđ院n các th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u m噂i nhi隠u 
h挨năhi羽n t衣i.  

- Nguồn l詠c tài chính m衣nh, kinh doanh hi羽u qu違 v噂i 
s詠 h厩 tr嬰 m衣nh t瑛 T壱păđoƠnăSaoăMai.ăCông ty có th詠c 
hi羽n m瓜t s嘘 d詠 ánăđ亥uăt逢ăhi羽năđ衣i, thu hút nhi隠u nhân 
l詠c gi臼i,ăđ亥uăt逢ăR&DăvƠăhuyăđ瓜ng v嘘n.  

- Ch栄 đ瓜ng nguồn nguyên li羽u cá Tra do công ty thành 
viên c栄a T壱pă đoƠnă Saoă Mai,ă T壱pă đoƠnă cóă quyă trìnhă
khép kín t瑛 con gi嘘ngă đ院n vùng nuôi cá fillet cá Tra 
xu医t kh育u. 

- Có s詠 hi吋u bi院t và k院t n嘘i r瓜ng 荏 các th鵜 tr逢運ng 
n逢噂c ngoài khác nhau h厩 tr嬰 cho chi院nă l逢嬰c qu違ng 
bá và phát tri吋năth逢挨ngăhi羽u.  

- Có 泳ng d映ng công ngh羽 m噂i trong s違n xu医t là chi院n 
l逢嬰c l噂nă nh逢ngă ch逢aăkhaiă thácă t嘘iă đaă hi羽u qu違 c栄a 
các chi院nă l逢嬰c mang l衣i.ă Ch逢aă cóă nhi隠u 泳ng d映ng 
mangătínhăđ瓜t phá cao.  

- Ch逢aăđ栄 c衣nh tranh v隠 “giá”ăgi英a các th鵜 tr逢運ng có 
phân khúc khác nhau.  

- C挨ăs荏 v壱t ch医t hi羽năđ衣iănh逢ngăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c 
nhu c亥u th詠c t院 cùng v噂i s詠 phát tri吋n nhanh chóng 
c栄a th運iăđ衣i.  

- Côngătácăđ亥uăt逢ăcònăch壱m so v噂i ti院năđ瓜,ăđặc bi羽t là 
các d詠 án l噂n ph違iăđ逢嬰c phê duy羽t t瑛 nhi隠u c医p. 

- K院 ho衣chăMarketingăvƠăbánăhƠngăcóăđ逢嬰c nâng c医p 
và c違i thi羽n qua t瑛ng nĕmănh逢ngăch逢aăđ衣t hi羽u qu違 
cao nên vi羽c ch栄 đ瓜ng tìm khách hàng m噂i v磯n còn 
nhi隠uăkhóăkhĕnănh医tăđ鵜nh.  

- V噂i s詠 phát tri吋n m衣nh m胤 trong nhi隠uănĕmăqua,ăs嘘 
l逢嬰ng nhân s詠 tuy吋n d映ngăch逢aăđ栄 và k鵜p th運i nguồn 
laoăđ瓜ng tr詠c ti院p. 

- Xét v隠 ch医tăl逢嬰ng b瓜t cá bi吋n t瑛 các qu嘘c gia khác 
nh逢ă Peru,ă Chileầă v磯n chi院mă 逢uă th院 rõ nh医t v隠 đ瓜 
đ衣m.ăDoăđó,ăđ吋 c衣nh tranh v噂i b瓜t cá bi吋n thì b瓜t cá 
Tra Vi羽t Nam v磯n gặp nh英ngăkhóăkhĕnăl噂n.  

- S違n xu医t b瓜t cá xu医t kh育u chi院m tỷ tr丑ng l噂n 荏 th鵜 
tr逢運ng Trung Qu嘘c, ph映 thu瓜c khá l噂n vào th鵜 tr逢運ng 
nƠy.ă Doă đó,ă c亥n ph違iă đaă d衣ng hóa th鵜 tr逢運ng xu医t 
kh育uăđ吋 phân tán s詠 r栄i ro 荏 m泳c th医p nh医t. 
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- Ti隠mănĕngăphátătri吋n c栄a th鵜 tr逢運ng còn r医t l噂n 

- Là m瓜t trong nh英ng công ty thành viên c栄a T壱păđoƠnă
SaoăMai,ăcóăc挨ăh瓜i phát tri吋n R&D t瑛 các m嘘i quan h羽 
h嬰p tác, liên doanh liên k院t, nh壱n chuy吋n giao công 
ngh羽,ămuaăcácăđ隠 tài khoa h丑c, thuê nghiên c泳u,ầ 

- Chínhă sáchă nhƠă n逢噂c, các Hi羽pă đ鵜nhă th逢挨ngă m衣i 
songăph逢挨ngăm荏 ra cho công ty nhi隠uă逢uăđƣiă vƠă t詠 
ch栄 trong s違n xu医t kinh doanh. Bên c衣nhă đó,ă nh壱n 
đ逢嬰c s詠 quană tơmă vƠă đ亥uă t逢ă c栄aă NhƠă n逢噂c, h厩 tr嬰 
cho nh英ngă ch逢挨ngă trìnhă nghiênă c泳u phát tri吋n, xúc 
ti院nă th逢挨ngăm衣i ti院p th鵜 và quan h羽 công chúng t衣o 
nên hình 違nh t嘘t c栄a ngành b瓜t cá trong t逢挨ngălai. 

- N隠n kinh t院 h瓜i nh壱p, nhi隠u nhà s違n xu医t thi院t b鵜, dây 
chuy隠n s違n xu医t ti院p c壱n th鵜 tr逢運ng Vi羽t Nam t衣oăđi隠u 
ki羽n cho nguồn l詠c Trisedco ti院p c壱n v噂i khoa h丑c kỹ 
thu壱t, công ngh羽 s違n xu医t m噂i hi羽năđ衣iăh挨n. 

- Dungăl逢嬰ng th鵜 tr逢運ng ngày càng m荏 r瓜ng, nhu c亥u 
b瓜t cá 荏 th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c có th吋 nói là không 
gi噂i h衣n. Bên c衣nh nh英ng th鵜 tr逢運ng có nhi隠u h泳a 
hẹnăkhácănh逢:ăTháiăLan,ăNh壱t B違n, Hàn Qu嘘c,ầ 

- Nhi隠uăđi吋m m衣nh c栄a Trisedco t衣oăđ逢嬰c l嬰i th院 cho 
Trisedco thu hút nguồn v嘘n vay t瑛 các ngân hàng t衣o 
nên n隠n t違ng tài chính r医t t嘘t ph映c v映 cho s違n xu医t 
kinh doanh. 

- Đaăs嘘 các ho衣tăđ瓜ngămuaăbánăđ隠u thông qua hình 
th泳că đ医u th亥u, chào giá c衣nh tranh cho nên s胤 khai 
thác các nguồn l詠c và chi phí t嘘iă逢uăđ吋 mang l衣i hi羽u 
qu違 kinh doanh t嘘iă逢uănh医t.  

- Chiăphíăch逢aăđ逢嬰c ki吋m soát t嘘t, do giá nguyên v壱t 
li羽u và chi phí s違n xu医tăngƠyăcƠngătĕng. 

- L詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng tr詠c ti院p có th吋 b鵜 c衣nh tranh v噂i 
các ngành khác.  

- Các rào c違n v隠 th逢挨ngă m衣i và kỹ thu壱t c栄a các 
n逢噂c nh壱p kh育u. 

- Vi羽c m荏 r瓜ng kinh doanh th逢挨ngăm衣i s胤 tĕngă kh違 
nĕngăđápă泳ngăhƠngăhóaănh逢ngăcôngătyăcóăth吋 ph違iăđ嘘i 
mặt v噂i v医nă đ隠 ki吋m soát và h衣n ch院 các m嘘i nguy 
違nhăh逢荏ngăđ院n ch医tăl逢嬰ng. 

- S詠 b違o h瓜 hàng n瓜iă đ鵜a c栄aă cácă n逢噂c nh壱p kh育u 
ngày càng cao. Yêu c亥u ch医tă l逢嬰ng s違n ph育m xu医t 
kh育u ngày càng cao.  

- S詠 c衣nh tranh v噂i các s違n ph育m c栄aăcácăn逢噂c khác 
ngày càng kh嘘c li羽t. 

- Các v医năđ隠 liênăquanăđ院nămôiătr逢運ng và khí h壱u 

- Th鵜 tr逢運ng Thái Lan là th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u b瓜t cá 
r医t ti隠mănĕngănh逢ngăCôngătyăv磯năch逢aăxơmănh壱p sâu 
r瓜ng vào th鵜 tr逢運ng này.  

- Trisedco là m瓜t công ty xu医t kh育u b瓜t cá Tra hàng 
đ亥u c栄a Vi羽t Nam, t衣oăđ逢嬰c v鵜 th院 d磯năđ亥u th鵜 tr逢運ng. 
M丑i ho衣tăđ瓜ng c栄a Trisedco v隠 b瓜tăcáăđ隠uăcóătácăđ瓜ng 
đ院n giá c違 c栄a th鵜 tr逢運ng.ăDoăđóăvi羽că thuămuaăđ逢嬰c 
nguồn hàng ch医tăl逢嬰ng cao v噂i giá rẻ gặp nhi隠u khó 
khĕn.ă 

- Th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘că kháă tinhă khônă vƠă đoƠnă k院t 
trong vi羽că đi隠u ti院t b瓜t cá nh壱p kh育u nên l嬰i nhu壱n 
biên c栄aăhƠngăhóaănƠyăítăvƠătĕngăr医t ch壱m. 
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CÁC  
M影C 
TIÊU 
CH曳 
Y蔭U  

1 Ti院p t映c là doanh nghi羽păđ泳ngăđ亥u c栄a Vi羽t Nam v隠 s違n xu医t ậ ch院 bi院n b瓜t cá ậ m叡 cá, 
phát huy th院 m衣nh s印n có v隠 ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m và các y院u t嘘 khác; 

2 Không ng瑛ng m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u, xây d詠ngă th逢挨ngăhi羽u b瓜t cá ngày càng 
l噂n m衣nh; 

3 Xây d詠ng m衣ngăl逢噂iăđ嘘i tác, khách hàng t衣i nhi隠uăn逢噂c khác nhau; 

4 L詠a ch丑n nh亥 đ亥uăt逢ăchi院năl逢嬰c, phù h嬰păđ吋 giúpăCôngătyăgiaătĕngăl嬰i th院 c栄a mình và 
đemăl衣i l嬰iăíchăchoăkháchăhƠng,ăđ嘘i tác; 

5 
Đ育y m衣nh các ho衣tăđ瓜ng qu違ngăbáăth逢挨ngăhi羽u, xúc ti院năth逢挨ngăm衣i, nơngăcaoănĕngă
l詠c c衣nh tranh, xây d詠ngă th逢挨ngăhi羽u gắn bó v噂i tiêu chu育n ch医tăl逢嬰ng và truy xu医t 
nguồn g嘘c,ătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c qu違n lý t瑛 khâu nguyên li羽uăđ院n ch院 bi院n xu医t kh育u; 

6 Duy trì m泳cătĕngătr逢荏ng doanh thu trên 10%- l嬰i nhu壱n trên 15%; 

7 
Nâng cao và duy trì s詠 ổnăđ鵜nh t衣i th鵜 tr逢運ng Trung qu嘘c,ătĕngăcácăth鵜 ph亥n 荏 các kh嘘i 
th鵜 tr逢運ng m噂i nổi b壱cănh逢:ăNh壱t B違n, Hàn Qu嘘c,ăTháiăLan,ầ.Ph映c hồi t瑛ngăb逢噂c th鵜 
tr逢運ng xu医t kh育u m叡 cá. 

 

CHI蔭N 
L姶営C 
PHÁT 
TRI韻N 

TRUNG ậ 
DÀI H萎N  

1 
Xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽u m衣nh, thân thi羽n,ăvƠăh逢噂ngăđ院n c瓜ngăđồng, h羽 th嘘ng qu違n tr鵜 
vĕnăhóaădoanhănghi羽păđặcăthù,ăđ亥uăt逢ăđổi m噂i công ngh羽 mang l衣i l嬰i ích cao nh医t cho 
cổ đông,ăng逢運iălaoăđ瓜ng và xã h瓜i. 

2 Liên k院t v噂iăcácăđ挨năv鵜 thành viên khác trong t壱păđoƠnăSaoăMaiăđ吋 t衣o l嬰i th院 c衣nh tranh 
v隠 ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m và th鵜 tr逢運ng tiêu th映. 

3 
Coiăconăng逢運i là y院u t嘘 then ch嘘t,ăhƠngăđ亥uăhìnhăthƠnhăđ瓜iăngũăCBăậ CNVăcóătrìnhăđ瓜, 
kỹ lu壱t nghiêm ngặt. Xây d詠ng và phát tri吋năth逢挨ngăhi羽u s違n ph育m uy tín, ch医tăl逢嬰ng và 
phổ bi院n. 

 

 

M影C TIÊU PHÁT TRI韻N B陰N V頴NG 

1 2 3 4 5 

Qu違n tr鵜 t嘘t các r栄i 
ro,ătrongăđóăcóăr栄i ro 

v隠 môiătr逢運ng 

Th詠c hi羽n các quy 
đ鵜nh v隠 pháp lu壱t 

hi羽n hành trong các 
lĩnhăv詠c v隠 b違o v羽 

môiătr逢運ng 

Gi違m thi吋u t嘘iăđaă
rác th違i s違n xu医t 

V壱n hành nhà máy 
bằng nguồnănĕngă

l逢嬰ng s衣ch 

Ti院t ki羽mănĕngă
l逢嬰ng bằng các 

sáng ki院n s穎 d映ng 
nĕngăl逢嬰ng hi羽u 

qu違. 
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K蔭 HO萎CH THU MUA NGUYÊN LI烏U 

Công ty Trisedco ch雨 s穎 d映ng nguồn nguyên li羽u ph映 ph育m t瑛 các công ty thành viên trong t壱păđoƠnăSaoăMaiă
vƠăcácăđ挨năv鵜 cung c医p có kho違ng cách t瑛 20-30km.ăTrongănĕmă2020,ăcácăcôngătyăthƠnhăviênăc栄a t壱păđoƠnăSaoă
Mai d詠 ki院n s違n xu医t bình quân 10.000 t医n nguyên li羽uăcá/tháng.ăDoăđóătrongănĕmă2019,ăănguồn  nguyên  li羽u  
ph映 ph育m cung c医p cho Trisedco d詠 ki院n kho違ng 6.500 t医n nguyên li羽u ph映 ph育m/tháng. 

Trongănĕmă2019,ăCôngă tyăđƣăđ亥uă t逢ă thêmădơyăchuy隠n s違n xu医t b瓜t cá ậ m叡 cá nên công ty có th吋 thu mua 
nguyên li羽u ph映 ph育m t瑛 bên ngoài kho違ng 30% so v噂i nguyên li羽uăđ逢嬰c cung c医p t瑛 n瓜i b瓜 đ吋 tĕngăcôngăsu医t 
s違n xu医t. 

K蔭 HO萎CH TIÊU TH影 

Công ty l壱p k院 ho衣ch chi ti院t v隠 nhu c亥u th鵜 tr逢運ng, d詠 báo giá c違,ầăt瑛 đóăs胤 ch栄 đ瓜ng trong vi羽c mua, bán 
hàng hóa tùy theo di宇n bi院n th鵜 tr逢運ngăđ違m b違o vi羽căkinhădoanhăđ衣t hi羽u qu違 nh医t.  

H衣n ch院 d亥n s詠 ph映 thu瓜c vào th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c  bằng cách m荏 r瓜ngăvƠăđaăd衣ng th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u 
sang m瓜t s嘘 qu嘘căgiaăkhácănh逢:ăTháiăLan,ăNh壱t B違n, Hàn Qu嘘c,ăMalaysia,ăIndonesia,ăAustraliaầăbênăc衣nhăđóă
duy trì và phát tri吋n th鵜 tr逢運ng truy隠n th嘘ng là Trung Qu嘘c. 

 

K蔭 HO萎CH S謂N XU遺T KINH DOANH 

STT Ch雨 tiêu ĐVT 
K院 ho衣chănĕmă2021 

Quý I Quý II Quý III Quý IV T蔚NG 

I S違năl逢嬰ng T医n      

1 Hàng hóa T医n 16.262 22.367 26.091 21.097 85.816 

 S違n ph育m chính T医n 15.976 22.068 25.690 20.796 84.531 

 - B瓜t cá  T医n 11.094 17.616 14.343 12.837 55.891 

 - M叡 cá T医n 4.882 4.452 11.347 7.959 28.641 

 S違n ph育m ph映 T医n 286 299 400 300 1.285 

2 D鵜ch v映 Tháng 3 3 3 3 12 

II Doanh thu Tri羽uăđ欝ng 417.186 460.614 611.912 610.287 2.100.000 

1 Hàng hóa Tri羽uăđồng 393.992 437.420 588.718 587.093 2.007.223 

 S違n ph育m chính Tri羽uăđồng 382.702 425.539 573.058 576.025 1.957.323 

 - B瓜t cá Tri羽uăđồng 290.529 343.219 365.742 371.006 1.370.497 

 - M叡 cá Tri羽uăđồng 92.173 82.319 207.316 205.018 586.826 

 S違n ph育m ph映 Tri羽uăđồng 11.290 11.881 15.659 11.069 49.900 

2 D鵜ch v映 Tri羽uăđồng 23.194 23.194 23.194 23.194 92.777 

III L嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院 Tri羽uăđ欝ng 5.160 6.476 14.202 18.607 44.444 

IV L嬰i nhu壱n sau thu院 Tri羽uăđ欝ng 4.644 5.828 12.782 16.746 40.000 
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D衛 KI蔭N K蔭T QU謂 KINHăDOANHăNĔMă2021 

Ch雨 tiêu K院 ho衣chănĕmă2021 

Doanh thu bán hàng và cung c医p d鵜ch v映 2.100.000 

Các kho違n gi違m tr瑛 doanh thu 0 

Doanh thu thu亥n v隠 BH&CCDV 2.100.000 

Giá v嘘n hàng bán 2.000.837 

L嬰i nhu壱n g瓜p v隠 BH&CCDV 99.163 

Doanh thu ho衣tăđ瓜ng tài chính 29.453 

Chi phí tài chính 64.534 

- Trongăđó:ăChiăphíălƣiăvay 63.822 

Chi phí bán hàng 12.521 

Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p 6.781 

L嬰i nhu壱n thu亥n t瑛 HĐKD 44.780 

Thu nh壱p khác 0 

Chi phí khác 336 

L嬰i nhu壱n khác -336 

T鰻ng l嬰i nhu壱n k院 toánătr逢噂c thu院 44.444 

Chiăphíăthu院ăTNDNăhi羽năhƠnh 4.444 

L嬰iănhu壱năsauăthu院ăTNDNă 40.000 

 

GI謂I PHÁP TH衛C HI烏N K蔭 HO萎CH 

- Tinh g丑n b瓜 máy nhân s詠 nhằm gi違m chi phí qu違n lý 

và khai thác t嘘iăđaănguồn nhân l詠c. 

- Phánă đoánă bi院nă đ瓜ng giá mua và giá bán trên th鵜 
tr逢運ng là chìa khóa quan tr丑ngăđ吋 tĕngătỷ su医t sinh l運i 
c栄a b瓜t cá, m叡 cáăvƠăcácăchiăphíăđ亥u vào.  

- B瓜 ph壱n kinh doanh ph違i tranh th栄 t壱n d映ng th運iăc挨ă
khi các nhà máy b瓜t cá, m叡 cáăch逢aăđ逢嬰c c医p gi医y 

phép xu医t kh育u sang Trung Qu嘘că đ育y m衣nh liên k院t 
xu医t kh育uăđ吋 tĕngădoanhăthuăvƠăl嬰i nhu壱nătrênăc挨ăs荏 
đ違m b違o an toàn v隠 ch医tăl逢嬰ng hàng hóa xu医tăđi. 

- Hoàn thi羽n dây chuy隠n s違n xu医t b瓜t nêm làm t瑛 đ亥u 
x逢挨ngăcáăTraăđ吋 nhanhăchóngăđ逢aăraăth鵜 tr逢運ng tiêu 

th映 nhằm đaăd衣ng hóa mặt hàng. 

- Hoàn thi羽n lắpăđặtălòăh挨iăcóăcôngăsu医t 12 t医năh挨i/gi運 

đ吋 ph映c v映 ch衣y tinh luy羽n cho AFO và ch衣y d詠 
phòng khi c亥n thi院t. 
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ĐÁNHăGIÁăTỊNHăHỊNHăTH衛C HI烏N NGH卯 QUY蔭T ĐHĐCĐăTH姶云NG NIÊN 2020 

STT N瓜i dung ngh鵜 quy院t Tình hình th詠c hi羽n 

1 

Ch雨 tiêu kinh doanh: 

- Doanh thu thu亥n: 2.000.000.000.000 đồng 

- L嬰i nhu壱n sau thu院: 40.000.000.000 đồng 

K院t qu違 kinhădoanhănĕmă2020: 

- Doanh thu thu亥năđ衣t:ă2.159.885.103.816ăđồng 

- L嬰i nhu壱n sau thu院 đ衣t  51.920.618.521ăđồng 

2 
Thông qua vi羽c 栄y quy隠năchoăHĐQTăquy院tăđ鵜nh 
đ亥uăt逢ăcácăd詠 án l噂n 

Thông qua th詠c hi羽n d詠 ánă “HoƠnă thi羽n công 
ngh羽 và thi院t b鵜 s違n xu医t b瓜t cá và b瓜t nêm t瑛 ph映 
ph育măcáăTra”ăv噂i tổng s嘘 v嘘năđ亥uăt逢ălƠă70ătỷ đồng 

3 
L詠a ch丑n Công ty TNHH D鵜ch V映 T逢ăV医n Tài 
Chính K院 Toán và Ki吋m Toán Phía Nam (AASCS) 
lƠăđ挨năv鵜 ki吋mătoánăBáoăcáoătƠiăchínhănĕmă2020.ă 

Đƣăth詠c hi羽n ký h嬰păđồng ki吋m toán v噂i AASCS 
ngày 22/06/2020. 

4 
B亥uăthƠnhăviênăHĐQTănhi羽m kỳ 2020 ậ 2025 có 
thành viênăHĐQTăđ瓜c l壱p 

Đƣă thi院t l壱p H瓜iă đồng qu違n tr鵜 có 02 thành viên 
HĐQTă đ瓜c l壱p phù h嬰p v噂i Ngh鵜 đ鵜nh 
71/2017/NĐ-CP 

5 
Thayăđổiăc挨ăc医u tổ ch泳c, qu違n lý và ki吋m soát t瑛 
mô hình Ban Ki吋m soát sang Ban Ki吋m toán n瓜i 
b瓜 tr詠c thu瓜căHĐQT 

Đƣă thi院t l壱p mô hình Ban Ki吋m toán n瓜i b瓜 tr詠c 
thu瓜căHĐQT.ă 
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ĐÁNHăGIÁăTỊNHăHỊNHăTH衛C HI烏N K蔭T QU謂 KINHăDOANHăNĔMă2020 

Ch雨 tiêu 
K院 ho衣ch 

2020 
Th詠c hi羽n 

2020 
Th詠c hi羽n 

2019 
%Th詠c hi羽n/K院 

ho衣ch 2020 
Tĕngătr逢荏ng 

2020/2019 

Doanh thu thu亥n  2.000,00     2.159,89     2.493,27    107,99% 86,63% 

L嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院  45,20     57,67     69,21    127,60% 83,33% 

L嬰i nhu壱n sau thu院  40,00     51,92     62,27    129,80% 83,38% 

 

 

Kết quả kinh doanh trên cho thấy mặc dù phải hoạt động trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, bằng 

sự nỗ lực và quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể người lao động, Trisedco đã hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ giao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững 

của Trisedco trong những năm tiếp theo. 

 

  

  

Doanhăthuăthu亥năc栄aăCôngătyănĕmă2020ăđ衣tă107,99%ăsoăv噂iăk院ăho衣chăđƣăđ隠ăraăvƠăgi違mă
13,37%ăsoăv噂iănĕmă2019.ăNguyênănhơnăch栄ăy院uădoă違nhăh逢荏ngăb荏iăd鵜chănênăkênhătiêuăth映ă
s映tăgi違măt瑛ăđóădoanhăthuăb鵜ă違nhăh逢荏ng.ăăăă 

L嬰iănhu壱nătr逢噂căthu院ăc栄aăTrisedcoăđ衣tă127,60%ăsoăv噂iăk院ăho衣chăc栄aăĐHĐCĐăđ隠ăraănĕmă
2020.ăDoădoanhăthuăgi違mănênăl嬰iănhu壱nătr逢噂căthu院ăc栄aăTrisedcoănĕmă2020ăgi違mă16,67%ă
soăv噂iănĕmă2019.ă 
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ĐÁNHăGIÁăK蔭T QU謂 HO萎TăĐ浦NGăNĔMă2020ăC曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

“Cùng với nền tảng phát triển vượt bậc năm 2019, năm 2020 Trisedco tiếp tục phát triển. Mặc dù trong năm 
phải đối mặt với nhiều khó khăn của nền kinh tế thế giới, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đến toàn cầu 
nói chung và ảnh hưởng của nền kinh tế Việt Nam nói riêng nhưng Trisedco đã đạt được 2.159,89 tỷ đồng, đạt 
107,99% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 51,92 tỷ đồng, đạt 129,80% so với kế hoạch đã 
được ĐHĐCĐ phê duyệt. Cùng với sự nỗ lực của tập thể CB-CNV và sự chỉ đạo sấng suốt của Ban Lãnh đạo 
với những chiến lược chủ động nâng cao giá trị sản phẩm” 

 

V隠 chi院năl逢嬰c phát tri吋n 

H瓜iă đồng qu違n tr鵜 ti院p t映că đ鵜nhă h逢噂ng chi院nă l逢嬰c 5 
nĕmăgiaiăđo衣n 2017 ậ 2021 và nh英ngăđi隠u ch雨nh k鵜p 
th運i cho phù h嬰p v噂i tình hình kinh t院 c栄a Vi羽t Nam 
hi羽nănayăvƠăđ逢aă raăm瓜t s嘘 quy院tăđ鵜nhănh逢ăsau:ăki吋m 
soát t嘘t th鵜 tr逢運ng, c違i thi羽n ch医tă l逢嬰ng s違n ph育m, 
tĕngă v嘘nă đi隠u l羽 nhằmă tĕngă s泳c m衣nh giá tr鵜 c栄a 
doanh nghi羽p, ki吋m soát t嘘t d鵜ch b羽nh do Virus 
Coranaăgơyăra,ầ. 

 

V隠 s違n xu医t kinh doanh 

V隠 doanh s嘘 th詠c hi羽n 2.159,89 tỷ đồng,ăđ衣t 107,99% 
so v噂i k院 ho衣chăđƣăđ隠 ra.  

V隠 l嬰i nhu壱n tr逢噂c thu院: th詠c hi羽n 57,67 tỷ đồng,ăđ衣t 
127,60% so v噂i k院 ho衣chăđƣăđ逢嬰c phê duy羽t.  

 

V隠 v鵜 th院 kinh doanh 

Trisedco là m瓜t trong nh英ng công ty d磯năđ亥u v隠 s違n 
xu医t và xu医t kh育u b瓜t cá Tra hi羽n nay. Th鵜 ph亥n cung 
泳ng s違n ph育m trong th運i gian qua không ng瑛ng m荏 
r瓜ng và phát tri吋n.ăNgoƠiăra,ătrongănĕmă2020ăTrisedcoă
còn không ng瑛ngăđ育y m衣nh vi羽căđ亥uăt逢ătrangăthi院t b鵜, 
máy móc, xây d詠ng h羽 th嘘ng s違n xu医t s違n ph育m b瓜t 
nêm t瑛 cá Tra, m荏 r瓜ng di羽n tích nhà máy, di羽n tích 
khu v詠c ti院p nh壱n nguyên li羽uăđ吋 ch栄 đ瓜ng ki吋m soát 
đ逢嬰c s違năl逢嬰ng s違n xu医tăvƠăth逢挨ngăm衣i phù h嬰p v噂i 
th鵜 tr逢運ng tiêu th映 trongăgiaiăđo衣n hi羽n nay.  

 

Công tác nhân s詠 

Trongă nĕmă 2020,ă Côngă tyă đƣă đ違m b違oă đ逢嬰c nguồn 
nhân l詠că trongă đi隠u ki羽nă khóă khĕnă nh逢ă hi羽n nay. 
Trisedco luôn ghi nh壱n nh英ng ý ki院năđóngăgópăđ吋 phát 
tri吋n vì l嬰i ích chung, th詠c hi羽n chi tr違 l逢挨ng,ăth逢荏ng 
và nh英ng phúc l嬰i c亥n thi院t c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng theo 
quyăđ鵜nh c栄a Pháp Lu壱t.ăĐồng th運i luôn h厩 tr嬰 k鵜p th運i 
choăng逢運iălaoăđ瓜ng có hoàn c違nhăkhóăkhĕn,ăgi英 vi羽c 
làm ổnăđ鵜nhăchoăng逢運iălaoăđ瓜ngăđ吋 đ違m b違o v隠 mặt 
tinh th亥n và v壱t ch医tăđ吋 h丑 yên tâm làm vi羽c và gắn bó 
lâu dài v噂i Công ty.  

 

Công tác qu違n lý  

Công ty ti院p t映cătĕngăc逢運ngăcôngătácăđ亥uăt逢ănơngăc医p 
và b違oătrìăđ鵜nh kỳ h羽 th嘘ng máy móc thi院t b鵜 đ吋 nâng 
caoă nĕngă l詠c s違n xu医t.ă Đ育y m衣nh nh英ng công tác 
ki吋m tra, giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄a Nhà máy, chú tr丑ng 
trong vi羽c giám sát ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m, c違i ti院n quy 
trìnhăvƠăanătoƠnălaoăđ瓜ng. Th詠c hi羽n rà soát, xây d詠ng 
chi院năl逢嬰c kinh doanh c栄a công ty trong ngắn h衣n và 
dài h衣năđ吋 h逢噂ngăđ院n mô hình phát tri吋n b隠n v英ng. 

 

 

Qu違n tr鵜 & Phát tri吋n th鵜 tr逢運ng 

Nĕmă 2020,ă H瓜iă đồng qu違n tr鵜 đ逢aă raă nh英ngă đ鵜nh 
h逢噂ng v隠 nâng cao qu違n tr鵜 doanh nghi羽p và th詠c 
hi羽n các chính sách phát tri吋n b隠n v英ng.  
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PH渦I H営P CÙNG BAN T蔚NGăGIÁMăĐ渦C VÀ BAN KI韻M TOÁN N浦I B浦 

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trong việc điều hành sản xuất kinh doanh 
và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau: 

V噂i Ban T鰻ngăGiámăđ嘘c 

Trongă nĕmă 2020,ă HĐQTă đƣă ch雨 đ衣o Ban Tổng Giám 
đ嘘c tri吋nă khaiă thƠnhă côngă Đ衣i h瓜iă đồng cổ đôngă
th逢運ngăniênănĕmă2020,ă trìnhăĐHĐCĐă thôngăquaăcácă
k院 ho衣ch kinh doanh, tri吋n khai th詠c hi羽n các d詠 án 
l噂n c栄a Công ty.  

HĐQTă th詠c hi羽n vi羽c giám sát, rà soát Ban Tổng 
Giámăđ嘘c trong ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh,ăđ違m b違o theo 
đúngă đ鵜nhă h逢噂ng chi院nă l逢嬰că đ逢嬰c ho衣chă đ鵜nh b荏i 
HĐQTăvƠăĐHĐCĐănhằm m映căđíchăhoƠnăthƠnhăcácăk院 
ho衣chă đ隠 ra.ă HĐQTă duyă trìă ho衣tă đ瓜ng giám sát ho衣t 
đ瓜ngă đi隠u hành c栄a Ban Tổngă Giámă đ嘘c thông qua 
các ho衣tăđ瓜ngăbáoăcáoăđ鵜nh kỳ. Ngoài ra, các v医năđ隠 
b医tăth逢運ng, 違nhăh逢荏ngăđ院n ho衣tăđ瓜ng kinh doanh c栄a 
Côngătyăđƣăđ逢嬰c Ban TổngăGiámăđ嘘c báo cáo k鵜p th運i 
nhanhăchóng,ăgiúpăHĐQTăk鵜p th運i ch雨 đ衣o,ăđ違m b違o ổn 
đ鵜nh ho衣tăđ瓜ng c栄a t壱păđoƠn.ă 

Ban hành các chính sách, quy隠n l嬰i nhằmăđ違m b違o l嬰i 
íchăchoăng逢運iă laoăđ瓜ng.ăCóăcácăchínhăsáchă thayăđổi 
luân chuy吋n nhân s詠 nhằm phát huy t嘘iăđaăkh違 nĕngă
làm vi羽c c栄a CB ậ CNV c栄a Công ty. 

V隠 Ban Ki吋m toán n瓜i b瓜 

Đ逢嬰că Đ衣i h瓜iă đồng cổ đôngă thôngă quaă vƠoă ngƠyă
19/06/2020,ă Côngă tyă Trisedcoă đƣă ch丑n áp d映ng mô 
hình qu違n tr鵜 không có Ban Ki吋m soát, v噂i 2/5 thành 
viênălƠăthƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p và Ban Ki吋m toán n瓜i 
b瓜 tr詠c thu瓜că HĐQT.ă V噂i mô hình này, ch泳că nĕngă
giámăsátăđ逢嬰c chuy吋n v隠 HĐQT.ă 

NgƠyă19/06/2020,ăHĐQTăđƣă th詠c hi羽n thành l壱p Ti吋u 
banăKTNBăđ吋 h厩 tr嬰 HĐQTăth詠c hi羽n ch泳cănĕngăgiámă
sát tính trung th詠c, chính xác c栄a các Báo cáo tài 
chính c栄aăCôngăty,ănĕngăl詠căvƠătínhăđ瓜c l壱p c栄a ki吋m 
toánă đ瓜c l壱p,ă nĕngă l詠c và tính hi羽u qu違 c栄a KTNB, 
hi羽u qu違 ho衣tă đ瓜ng c栄a qu違n lý r栄i ro và h羽 th嘘ng 
ki吋m soát n瓜i b瓜. Các ho衣tăđ瓜ng tiêu bi吋uă trongănĕmă
2020 c栄a Ti吋u ban KTNB tham kh違o trong ph亥n Báo 
cáo c栄a Ti吋u ban KTNB.  

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGĐ đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt các nhiệm vụ đã được giao trong 
năm 2020 bao gồm tuân thủ theo các quy định hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và 
kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý. 
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TỊNHăHỊNHăĐ井UăT姶ăVẨăTH衛C HI烏N CÁC D衛 ÁN L閏N 

Trongănĕmă2020,ăTrisedcoăđƣăth詠c hi羽năđ亥uăt逢ănhi隠u h衣ng m映c máy móc thi院t b鵜 cho kh嘘i ch医tăl逢嬰ng s違n xu医t, 
kỹ thu壱t và th詠c hi羽n các b違o trì, s穎a ch英a, nâng c医păđ鵜nh kỳ v噂i tổng giá tr鵜 đ亥uăt逢ălƠă191.853 tri羽u đồng. Các 
d詠 ánăđ逢嬰c l壱p k院 ho衣ch t瑛 đ亥uănĕm,ă tr逢噂c khi th詠c hi羽n s胤 đ逢嬰căphơnă tíchăđánhăgiáăđ亥yăđ栄 荏 nhi隠u khía 
c衣nh khác nhau và phân bổ các nguồn l詠c, dòng ti隠n chi ra m瓜t cách hi羽u qu違 nh医tănh逢ngăv磯năđ逢嬰căđ違m b違o 
các d詠 ánăđ逢嬰c tri吋n khai k鵜p th運i,ăđáp 泳ng nhu c亥u c栄a Công ty và th鵜 tr逢運ng.  

Các máy móc thi院t b鵜 nƠyăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăv噂i công ngh羽 hi羽năđ衣i, công su医t t瑛 nh英ng nhà cung c医p có uy tín cao 
trên th鵜 tr逢運ng qu嘘c t院.  

(Đvt: triệu đồng) 

STT H衣ng m映c Giá tr鵜 đ亥uăt逢 Giá tr鵜 đ逢嬰c tài tr嬰  

1 H羽 th嘘ng máy móc d詠 án b瓜t nêm cá Tra 70.000 18.600 

2 Dây chuy隠n s違n xu医t Margarine và Shortening 51.084 35.953 

3 Dây chuy隠n s違n xu医t b瓜t cá 10.241 6.657 

4 Công trình nhà kho ch泳a b瓜t cá 16.878  

5 Công trình khung nhà máy d亥u 2 43.650  

T蔚NG C浦NG 191.853 61.210 

(Nguồn tài chính để xây dựng và lắp đặt các công trình trên từ hình thức thuê tài chính, vay trung hạn và tài trợ 

từ ngân sách nhà nước nên chỉ chiếm tỷ lệ nhất định).  

Trongănĕmă2020,ăTrisedcoăcóătổng c瓜ng 05 h衣ng m映căcôngătrìnhăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăvƠăti院n hành thi công lắpăđặt v噂i 

tổng giá tr鵜 đ亥uăt逢ălƠă191.853ătri羽uăđồng.ăTrongăđóăh衣ng m映c dây chuy隠n s違n xu医t b瓜t cá, công trình nhà kho 
ch泳a b瓜t cá, Công trình khung nhà máy d亥uă02ăđƣăđ逢嬰c nghi羽mă thu,ăbƠnăgiaoăvƠăđ逢aă vào s穎 d映ng 荏 nĕmă
2020. Song v噂iăđó,ădơyăchuy隠n s違n xu医t Margarine ậ Shortening và d詠 án s違n xu医t b瓜tănêmăđangăhoƠnăthi羽n và 
chu育n b鵜 đ逢aăvƠoăs穎 d映ngătrongănĕmă2021. 
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THU一N L営I VÀ K蔭T QU謂 Đ萎TăĐ姶営C  

1. Hoàn thƠnhăđ逢嬰c các ch雨 tiêuăkinhădoanhănĕmă2020. 

 

 

2. V噂i s詠 phát tri吋nătrongăđi隠u ki羽n n隠n kinh t院 gặp 
nhi隠uăkhóăkhĕnădoă違nhăh逢荏ng c栄a d鵜ch Covid ậ 19, 
TrisedcoăđƣăvƠăđangăkh鰯ngăđ鵜nhăđ逢嬰c hi羽u qu違 và v鵜 
trí trên th鵜 tr逢運ng s違n xu医t và tiêu th映 b瓜t cá. 

3. Có s詠 đổi m噂iătrongăđi隠u hành, qu違n tr鵜 công ty. C違i 
ti院n v隠 quy trình làm vi羽c, công khai, minh b衣ch trong 
vi羽c mua bán hàng hóa, xây d詠ngăc挨ăc医u tổ ch泳c, h羽 
th嘘ng quy ch院 đ亥yăđ栄, phân công trách nhi羽m rõ ràng. 
Nhơnă viênă đ逢嬰c t詠 do sáng t衣o, trình bày ý ki院n c栄a 
mình v噂iălƣnhăđ衣o công ty trong nh英ng v医năđ隠 b医t c壱p 
x違y ra. 

 

4. Tình hình tiêu thu b瓜t cá ậ m叡 cáătrongănĕmă2020ă
v磯n ổnăđ鵜nh trong th運iăđi吋m x違y ra d鵜ch Covid - 19, 
doăđóăTrisedcoănĕmătrongătopă3 công ty b瓜t cá l噂n 荏 
Vi羽t Nam 
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NH頴NG VI烏CăCH姶AăLẨMăĐ姶営C  

1. Tích c詠c tìm ki院măthêmăđ嘘i tác, khách hàng m噂iăđ吋 m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng.  

2. Ti院p t映c nâng cao ch医tăl逢嬰ng và c違i thi羽năđ瓜 đ衣m b瓜t cá nhằmănơngăcaoăh挨năn英a giá tr鵜 b瓜tăvƠăđápă泳ng các 
quy chu育n c栄a t瑛ng qu嘘c gia mà Công ty xu医t kh育uăsang;ăcũngănh逢ăch逢aăcóăgi違iăphápăngĕnăng瑛a nh英ng v医n 
đ隠 phát sinh trong quá trình s違n xu医t và b違o qu違n thành ph育m trong th運i gian dài. 

 

BÁO CÁO TH衛C HI烏N CHI蔭NăL姶営CăNĔMă2020 

M影C TIÊU CHI蔭NăL姶営C CH迂 TIÊU 2017 - 2021 K蔭 HO萎CH 2020 TH衛C HI烏N 2020 

1. T渦IăĐAăHịAăGIÁăTR卯 DOANH NGHI烏P 

Qu違n lý chi phí hi羽u qu違 ≥ă3,1% 3,1% 2,40% 

Qu違n lý tài s違n hi羽u qu違 ≥ă2,7% 2,7% 3,17% 

Nguồn v嘘năđ逢嬰căhuyăđ瓜ng 
vƠăđ亥uăt逢ăhi羽u qu違 

≥ă6,7% 6,7% 8,03% 

2. LÀ DOANH NGHI烏P S謂N XU遺T KINH DOANH B浦T ậ M餌 HẨNGăĐ井U 

Đ衣t v鵜 th院 Doanh nghi羽p 
s違n xu医t kinh doanh b瓜t, 
m叡 cáă Traă hƠngă đ亥u Vi羽t 
Nam v隠 doanh thu. 

Tĕngă tr逢荏ng doanh thu 
trung bình t瑛 10%ă đ院n 
15%/nĕm.ă Đ衣t doanh thu 
2.500 t雨 vƠoănĕmă2021. 

L瓜 trình k院 ho衣ch doanh 
thu t瑛ngănĕm: 

- 2020: 2.130 tỷ đồng 

- 2021: 2.500 tỷ đồng 

Doanh thu thu亥nă nĕmă
2020: 2.000 tỷ đồng 

Doanh thu thu亥nă đ衣t 
2.159,89 tỷ đồng. 

Đ衣t 107,99% so v噂i k院 
ho衣ch. 

Đ衣t v鵜 th院 Doanh nghi羽p 
xu医t kh育u b瓜t cá Tra l噂n 
nh医t Vi羽t Nam. 

Duy trì th鵜 ph亥n xu医t kh育u 
b瓜t cá nằm trong top 3 c栄a 
Vi羽t Nam. 

Duy trì th鵜 ph亥n xu医t kh育u 
b瓜t cá nằm trong top 3 c栄a 
Vi羽t Nam. 

Đ衣tăđ逢嬰c th鵜 ph亥n xu医t 
kh育u b瓜tă cáă nĕmă trongă
Top 3 c栄a Vi羽t Nam  

3. C謂I THI烏N VÀ PHÁT TRI韻N T渦T CÁC NGU唄N L衛C N陰N T謂NG 

Nơngă caoă nĕngă l詠c ki吋m 
soát n瓜i b瓜 và qu違n tr鵜 r栄i 
ro. 

- Chu育n hóa qui ch院 và 
qui trình qu違n tr鵜 doanh 
nghi羽pă theoă quiă đ鵜nh c栄a 
NhƠă n逢噂c, thông l羽 qu嘘c 
t院, phù h嬰p v噂i doanh 
nghi羽p. 

- Xây d詠ng quy ch院 ki吋m 
soát nhằm d詠 báo, phát 
hi羽nă vƠă ngĕnă ng瑛a r栄i ro 
gắn li隠n v噂i t医t c違 ho衣t 
đ瓜ng c栄a công ty. 

- Hoàn thi羽n, th嘘ng nh医t 
t医t c違 cácă vĕnă b違n c栄a 
công ty v隠 n瓜i qui, quy ch院 
ho衣tă đ瓜ng c栄a Ban Tổng 
Giámă đ嘘că cũngă nh逢ă cácă
phòng, ban. 

- Duy trì th詠c hi羽năquiăđ鵜nh 
trong s違n xu医tă đ吋 đ衣t 
đ逢嬰c các gi医y ch泳ng 
nh壱n v隠 ch医tă l逢嬰ng trong 
s違n xu医tă nh逢:ă GMP+,ă
IFFO, HACCP, ISO nhằm 
ngĕnă ng瑛a và gi違m thi吋u 
các m嘘i nguy, r栄i ro trong 
s違n xu医t. 

- Đƣă bană hƠnhă Hồ s挨ă
cácă vĕnă b違n pháp qui 
đ吋 chu育n hóa t医t c違 các 
ho衣tă đ瓜ng, tổ ch泳c 
trong công ty m瓜t cách 
th嘘ng nh医t. 

- Đƣă đ逢嬰c c医p ch泳ng 
nh壱n IFFO là m瓜t trong 
nh英ngă đi隠u ki羽n quan 
tr丑ngă đ吋 xu医t kh育u b瓜t 
cá sang Thái Lan và 
m瓜t s嘘 qu嘘c gia khác. 
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M影C TIÊU CHI蔭NăL姶営C CH迂 TIÊU 2017 - 2021 K蔭 HO萎CH 2029 TH衛C HI烏N 2020 

Qu違n tr鵜 tài chính hi羽u qu違 

- Khai thác hi羽u qu違 chính 
sáchă 逢uă đƣiă v隠 thu院 đ嘘i 
v噂i mặt hàng mà công ty 
đangăs違n xu医t. 

- Khai thác hi羽u qu違 
nguồn v嘘n vay thông qua 
các d鵜ch v映 c栄a ngân 
hàng. 

Hoàn thi羽n hi羽u qu違 các 
nhi羽m v映 vay v嘘n tài chính 
thông qua các d鵜ch v映 t瑛 
ngân hàng. 

Trisedcoă đƣă đ逢嬰c 
h逢荏ngăcácă逢uăđƣiăv隠 lãi 
su医t, tỷ giá 荏 các Ngân 
hàng. 

Xây d詠ng và duy trì nguồn 
nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao. 

Ti院p nh壱n nguồn nhân l詠c 
m噂iă vƠă đƠoă t衣o theo 
h逢噂ng k院 th瑛a 

Xem xét nh英ng v鵜 trí trong 
các b瓜 ph壱n c栄a công ty 
còn thi院u nhân l詠că đ吋 đ隠 
xu医t v噂i T壱pă đoƠnă tĕngă
c逢運ng,ăđi隠uăđ瓜ng v隠. 

Trongănĕmă2020ăđƣăti院p 
nh壱n thêm nhân viên 荏 
m瓜t s嘘 v鵜 trí. 

 

 

K蔭 HO萎CH PHÂN PH渦I L営I NHU一NăNĔMă2020 

Ch雨 tiêu T益 l羽 trích l壱p 2020 S嘘 ti隠n 

L嬰i nhu壱n sau thu院 2020  51.920.618.521 

Quỹ đ亥uăt逢ăphátătri吋n 5% l嬰i nhu壱n sau thu院 2.596.030.926    

Quỹ h厩 tr嬰 sắp x院p doanh nghi羽p 5% l嬰i nhu壱n sau thu院 2.596.030.926    

Quỹ khác không thu瓜c VCSH 5% l嬰i nhu壱n sau thu院 2.596.030.926    

Chia cổ t泳c 2020 TrìnhăĐ衣i h瓜iăđồng cổ đôngăth逢運ngăniênănĕmă2021 xem xét 
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Năm 2020, là một năm gặp 
nhiều khó khăn đối với nền 
kinh tế nói chung và những 
doanh nghiệp như Trisedco 
nói riêng. Nhưng với mô hình 
sản xuất được đầu tư từ nhiều 
năm qua và những thế mạnh 
sẵn có về thị trường, vùng 
nguyên liệu từ những năm 
trước thì năm 2020 Trisedco 
có một năm vượt qua những 
khó khăn đáng nhắc đến.   

Tínhăđ院n th運iăđi吋m 31/12/2020 mô hình ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty Trisedco bao 
gồm:  
- Nhà máy s違n xu医t: m瓜t nhà máy s違n xu医t b瓜t cá ậ m叡 cá v噂i 03 dây chuy隠n 
s違n xu医t tr詠c thu瓜c Công ty Trisedco v噂i tổng công su医t 470 t医n nguyên 
li羽u/ngày.  
- Nhà máy tinh luy羽n d亥u: m瓜t nhà máy tinh luy羽n d亥uăĕnăv噂i 02 dây chuy隠n 
tinh luy羽n d亥uăđƣăhoƠnăthi羽năđ逢aăvƠoăho衣tăđ瓜ng s違n xu医t và 01 dây chuy吋n 
s違n xu医t Margarine và các s違n ph育m cùng lo衣i v噂iăMargarineăđang trong giai 
đo衣n lắpăđặt.  
- Công ty liên doanh liên k院t: Công ty Cổ ph亥năT逢ăV医năvƠăĐ亥uăT逢ăTƠiăChínhăậ 
ASTAR. 

B嘘i c違nh chung c栄a th鵜 tr逢運ngănĕmă2020ă違nhăh逢荏ng 
l噂năđ院n t医t c違 các ho衣tăđ瓜ng c栄a Trisedco. Các l嬰i th院 
c衣nh tranh nổi b壱c s印n có c栄a Công ty là đi隠u ki羽n 
quan tr丑ngăgiúpăTrisedcoăv逢嬰t qua nh英ngăkhóăkhĕn.ă
ĐóăcũngălƠăm瓜t trong nh英ng l嬰i th院 đ吋 Trisedco kh鰯ng 
đ鵜nh v鵜 th院 v隠 th逢挨ngă hi羽u th壱t s詠 l噂n m衣nh v隠 đ瓜i 
ngũ.ă 

K院 ho衣ch kinh doanh và m映c tiêu phát tri吋nănĕmă2020ă
đƣăđ逢嬰căĐ衣i h瓜iăđồng cổ đôngăth逢運ngăniênăđi隠u ch雨nh 
k鵜p th運i cho phù h嬰p v噂i tình hình th詠c t院 nh逢ngăv磯n 
kháăkhóăkhĕnăkhiăđ衣i d鵜ch SARS ậ COV ậ 2 bùng phát 
m衣nh m胤 荏 toàn c亥u và không có d医u hi羽u d瑛ng l衣i 
đ院n cu嘘iănĕm.ă Tuyă nhiênă k院t qu違 th詠c hi羽n mà Ban 
Tổngă Giámă đ嘘c cùng toàn th吋 ng逢運i laoă đ瓜ng c栄a 
Trisedcoăđƣăđ衣tăđ逢嬰căv逢嬰tăcaoăh挨năsoăv噂i s泳c mong 
đ嬰i. 

 

MỌIăTR姶云NGăKINHăDOANHăNĔMă2020 

Thu壱n l嬰i: 
- Trisedco là m瓜t trong nh英ng công ty thành viên c栄a 
T壱păđoƠnăSaoăMaiăAnăGiangănênănh壱năđ逢嬰c s詠 h厩 tr嬰 
t嘘iăđaăv隠 mặtătƠiăchính,ăđ亥uăt逢ăvƠăcácăđi隠u ki羽n thu壱n 
l嬰iă đ吋 tổ ch泳c s違n xu医t, kinh doanh t瑛 T壱pă đoƠnă vƠă
các công ty thành viên khác.  
- Nguồn nguyên li羽u là ph映 ph育măcáăTraăđ逢嬰c cung 
c医p ổnă đ鵜nh t瑛 Công ty IDI có ph衣m vi v壱n chuy吋n 
d亥n, tỷ l羽 v映nă đ逢嬰că đ違m b違o nên ch医tă l逢嬰ng s違n 
ph育m có ch雨 s嘘 v隠 đ瓜 t逢挨iăr医t t嘘tăvƠăđ瓜 đ衣m c栄a b瓜t cá 
luônăđ逢嬰c duy trì.  
- H羽 th嘘ng dây chuy隠n s違n xu医t b瓜t cá ậ m叡 cá, kho 
bãiăđƣăhoƠnăthi羽năvƠăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng ổnăđ鵜nh, cho ra 
thành ph育m b瓜t, m叡 có ch医tăl逢嬰ng t嘘t.  
- L詠căl逢嬰ng CB-CNV nồng c嘘tăđ逢嬰căđƠoă t衣o chuyên 
nghi羽p, tâm huy院t v噂i công ty.  
- Tỷ l羽 thu hồi s違n ph育m ph映 (bong bóng, bao t穎)ăđƣă
đ逢嬰c khai thác t嘘iăđa nh運 nh英ng chính sách khích l羽, 
t衣oăđ瓜ng l詠c cho công nhân tích c詠c làm vi羽c và gắn 
bó lâu dài v噂i Công ty.  
- H羽 th嘘ngă nhƠă khoă đƣă đ逢嬰că đ逢aă vƠoă s穎 d映ng làm 
tĕngăkhôngăgianăl逢uătr英 hàng hóa, h厩 tr嬰 t嘘t trong vi羽c 
tr英 hàng và xu医t hàng.  

- T衣i th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c nhãn hi羽u b瓜t cá c栄a 
Trisedcoăcũngăđƣăcóăm瓜t ch厩 đ泳ng nh医tăđ鵜nh. T瑛 đóă
xây d詠ngă đ逢嬰c m嘘i quan h羽 truy隠n th嘘ng v噂i nhi隠u 
khách hàng l噂n, uy tín t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho ho衣t 
đ瓜ng bán hàng. 

Khóăkhĕn:ă 
- Ho衣tăđ瓜ngă th逢挨ngăm衣i b瓜t cá ngày càng khó khĕnă
do m瓜t s嘘 ítă nhƠămáyă đangă chu育n b鵜 đ逢嬰c c医p gi医y 
phép xu医t sang th鵜 tr逢運ng Trung Qu嘘c (Ng丑c Dung, 
Kovie,..) trong quý II/2021. Trong khi các nhà máy s違n 
xu医t b瓜t cá ậ m叡 cá n瓜iăđ鵜aăcũngăđƣă tìmăđ逢運ng xu医t 
sang m瓜t s嘘 n逢噂c không c亥n gi医y phép nh壱p kh育u.  
- Th鵜 tr逢運ng ph映 ph育m hi羽n nay r医tăkhóămuaăngoƠiăđ吋 
tĕngăs違nă l逢嬰ng s違n xu医t do các nhà máy ph映 ph育m 
h亥uănh逢ăđƣăth嘘ng nh医tăphơnăchiaăcácănhƠămáyăfilletăđ吋 
thu mua ph映 ph育măvƠăđƣăxơyăd詠ng các m嘘i quan h羽 
lâu dài t瑛 tr逢噂c.  
- Cu嘘iănĕmă2020ăđ亥uănĕmă2021,ă l逢嬰ng hàng cá Tra 
filletăđôngălanhăb鵜 ách tắt 荏 các c違ng Trung Qu嘘c khá 
nghiêm tr丑ng, các mặt hàng bao t穎 và bong bóng cá 荏 
các c穎a kh育u phía Bắcăcũngă t逢挨ngă t詠.ăDoăđó,ă trongă
ngắn h衣n quy mô s違n xu医t c栄aăcácănhƠămáyănƠyăcũngă
gi違m d磯năđ院năl逢嬰ng ph映 ph育măcũngăgi違m theo. Bên 
c衣nhăđó,ăhi羽n nay có nhà máy Marine Function Corp 
s違n xu医t b瓜t cá ậ m叡 cá m噂i thành l壱păvƠăđiăvƠoăho衣t 
đ瓜ng t衣iăSaăĐécăc亥n có nguyên li羽uăđ吋 s違n xu医t nên 
đƣăthuămuaăph映 ph育m v噂iăgiáăcaoăh挨nănhi隠u l亥n t瑛 đóă
đ育y giá thành ph映 ph育măcaoăh挨năsoăv噂i giá th詠c t院.  

- Giáăc逢噂c v壱n t違iăđ逢運ng bi吋nătĕngăđ瓜t bi院n do s詠 tác 
đ瓜ng tr詠c ti院p t瑛 đ衣i d鵜ch Covid ậ 19, quy trình ki吋m 
soát, kh穎 trùngăhƠngăhóaăn逢噂c nh壱p kh育u th詠c hi羽n 
nghiêm ngặt cùng v噂iăl逢嬰ng hàng Trung Qu嘘c xu医tăđiă
Mỹ vƠă Chơuă Ểuă đ逢嬰că đ育y m衣nh t衣o ra s詠 thi院u h映t 
containerălƠmăgiáăc逢噂cătĕngălênăg医p nhi隠u l亥n so v噂i 
thôngăth逢運ng, theo nh壱năđ鵜nh c栄a các chuyên gia có 
th吋 làm gi違mă20%ăđ院n 30% l嬰i nhu壱n c栄a các doanh 
nghi羽p xu医t kh育u. 
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K蔭T QU謂 S謂N XU遺TăKINHăDOANHăTRONGăNĔMă2020 

K蔭T QU謂 SXKD 

NĔMă2019 
Doanh thu thu亥n là 2.493,27 tỷ đồngătĕngă57,12%ăăvƠăl嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院 là 69,21 tỷ 

đồngătĕngă17,39%ăsoăv噂i cùng kỳ nĕmă2018.ăT壱n d映ng nh英ngăc挨ăh瓜iătrongăgiaiăđo衣n 
chuy吋n bi院n c栄a n隠n kinh t院 nĕmă2019ă t衣oăđi隠u ki羽n cho s詠 phát tri吋n c栄a Trisedco. 

Trongănĕmă2019,ăTrisedcoăđƣăđ亥uăt逢ăthêmămáyămócăthi院t b鵜 nhằmăgiaătĕngăs違năl逢嬰ng 
s違n xu医t, bên c衣nhăđó,ăCôngătyăđƣăđ亥uăt逢ăthêmăkhoăhƠngăhóaăv噂i s泳căch逢aă5.000ăt医n. 

T瑛 nh英ng y院u t嘘 đó,ăgiúpăCôngătyăti院t ki羽măđ逢嬰c khá nhi隠u chi phí phát sinh liên quan 
hoặc tranh th栄 đ逢嬰c nh英ng th運iăc挨ăgiáăs違n ph育m bi院năđ瓜ngăđ吋 tranh th栄 thu gom hàng 

hóa. 

K蔭T QU謂 SXKD 

NĔMă2020 
Doanh thu thu亥n là 2.159,89 tỷ đồngăđ衣t 107,99% và l嬰i nhu壱n sau thu院 là 51,92 tỷ 

đồngăđ衣t 129,80% so v噂i k院 ho衣chămƠăĐ衣i h瓜iăđồng cổ đôngăth逢運ngăniênăđ隠 ra. Do 
ph違iăđ嘘i mặt v噂i nh英ngăkhóăkhĕnăchungăt瑛 n隠n kinh t院 nênătrongănĕmă2020ădoanhăthuă
thu亥n c栄a Trisedco gi違m 13,37% và l嬰i nhu壱n sau thu院 gi違m 16,62% so v噂iănĕmă2019.ă
Trisedcoăđƣăđ逢aăraănhi隠u bi羽n pháp k鵜p th運iăđ吋 khắc ph映c nh英ngăkhóăkhĕnădoăđ衣i d鵜ch 

Covid ậ 19 gây ra. 

HO萎TăĐ浦NG S謂N XU遺T  

S違năl逢嬰ng b瓜t cá, m叡 cáănĕmă2020ă(Đvt: t医n) 

S違n ph育m THănĕmă2019 THănĕmă2020 
2020/2019 

S違năl逢嬰ng T益 l羽 

B瓜t Cá 81.639 56.984 -24.655 -30,20% 

M叡 Cá 31.586 35.320 3.734 11,82% 

Tình hình tiêu th映 b瓜t cá m叡 cáănĕmă2020ă違nhăh逢荏ng khá l噂n do d鵜ch Covid 19 nên các nhà máy fillet gi違m 
khác nhièu t瑛 đóăd磯năđ院n tình tr衣ng khan hi院m nguyên li羽uăvƠăđặc bi羽t là ph映 ph育m cá Tra ph違iăt逢挨iănênăph衣m 

vi thu mua có r医t nhi隠u h衣n ch院. C映 th院, b瓜tăcáănĕmă2020ăđ衣t 56.984 t医n gi違m 30,20% so v噂iănĕmă2019.ăM叡 cá 
đ衣t 35.320 t医n.ă,ăl逢嬰ng b瓜t này ch栄 y院u mua t瑛 các nhà máy s違n xu医t b瓜t cá có uy tín 荏 Đồng Bằng Sông C穎u 

Long. Bên c衣nhăđó,ăm叡 cáăth逢挨ngăm衣iătrongănĕmă2020ăch栄 y院u xu医tăđ瓜c quy隠n cho Công ty Cổ ph亥n D亥u Cá 
Châu Á (AFO) là công ty thành viên c栄a T壱păđoƠnăSaoăMaiăđ吋 tinh luy羽n d亥uăĕn.ăBênăc衣nhăđó,ăTrisedcoăcũngă
cóă th逢挨ngăm衣i m叡 cá v噂i m瓜t s嘘 kháchăhƠngănh逢:ăChinaăHaidaăFeedăGroup,ăCôngă tyăAnăH逢ngăPh逢噂c, Cty 
NT&NT, Công ty Võ T医n Phát, Cty Nông S違năPh逢噂căThƠnh,ăGuangdongăHaidăGroup,ầ. 
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HO萎TăĐ浦NG QU謂N LÝ CH遺TăL姶営NG VÀ KI韻M NGHI烏M  

1. Tái ki吋mătraăvƠăđ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n GMP+ 

2.ăHoƠnăthƠnhăđánhăgiáăvƠăđ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n 
l逢uăhƠnhăt詠 do; gi医y ch泳ng nh壱năđ栄 đi隠u ki羽n v羽 sinh 
thú y; gi医y ch泳ng nh壱n h嬰p quy.  

3. Hoàn thi羽n tái ki吋mă đ鵜nh ISO 22000:2005 và 
HACCP 

4.ăĐ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n quy trình s違n xu医tăđ衣t 
tiêu chu育n IFFO. 

  

 
 

 

HO萎TăĐ浦NG TÀI CHÍNH K蔭 TOÁN 

1. Ki吋m soát chặt ch胤 tính tuân th栄 trong v壱n hành h羽 
th嘘ng và hoàn hi羽n các quy trình qu違n tr鵜 doanh 
nghi羽p.  
2.ă Đổi m噂i, nâng cao ch医tă l逢嬰ng thông tin cung c医p 
thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo qu違n tr鵜,.. 
giúp Ban TổngăGiámăđ嘘căđ逢aăraăcácăquy院tăđ鵜nh nhanh 
chóng, chính xác k鵜p th運i 

3. Tri吋n khai và s穎 d映ngăhóaăđ挨năđi羽n t穎. 
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BÁO CÁO L衛CăL姶営NGăLAOăĐ浦NG 

S嘘 l逢嬰ng cán b瓜 công nhân viên 

S嘘 l逢嬰ng nhân s詠 tínhă đ院n 31/12/2020 là 191 
CB-CNV.ăXácăđ鵜nhăconăng逢運i là nguồn l詠c quý 

giá nh医t, l医yă tiêuăchíă “tráchănhi羽m, h嬰pă tác,ăđƣiă
ng瓜”ălƠăph逢挨ngăchơmăhƠnhăđ瓜ngăđ吋 gắn k院t lâu 

dƠiă cùngă ng逢運iă laoă đ瓜ng.ă Trongă h挨nă 10ă nĕmă
phát tri吋n,ăTrisedcoăđƣăxơyăd詠ngăđ逢嬰c m瓜tăđ瓜i 

ngũănhơnăviênăgiƠuăkinhănghi羽m, chuyên nghi羽p, 
đ逢嬰căđƠoăt衣o bài b違n, gi臼i v隠 chuyên môn, luôn 

t壱n tâm vì s詠 v英ng m衣nh c栄a Công ty.  

Nhìn chung, l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng không có nhi隠u 

bi院nă đ瓜ng so v噂iă nĕmă 2019.ă C挨ă c医uă laoă đ瓜ng 
theo gi噂iă tínhăkháăđồngăđ隠uănhau,ă trìnhăđ瓜 h丑c 

v医nă cũngă cóăs詠 phát tri吋n nh医tă đ鵜nh. S嘘 l逢嬰ng 
cán b瓜 công nhân viên Công ty v噂iă c挨ă c医u c映 

th吋 nh逢ăsau: 

 

 

M浦T S渦 CHệNHăSÁCHăĐ渦I V閏IăNG姶云IăLAOăĐ浦NG 

Ch院 đ瓜 làm vi羽c:  

Th運i gian làm vi羽c 8h/ngày, 6 ngày/tu亥n. Ngoài ra khi 
có yêu c亥u v隠 ti院năđ瓜 s違n xu医t kinh doanh, Trisedco 

có th吋 yêu c亥u cán b瓜 công nhân viên làm thêm gi運. 
Cán b瓜,ăcôngănhơnăviênăđ逢嬰căh逢荏ng ch院 đ瓜 nghĩăl宇, 

nghĩăvi羽căriêngăcóăh逢荏ngănguyênăl逢挨ngătheoăquyăđ鵜nh 
c栄a Lu壱tălaoăđ瓜ng.  

Đi隠u ki羽n làm vi羽c:  

Cán b瓜 công nhân viênă đ逢嬰c c医p phát trang thi院t b鵜 
làm vi羽că đ亥yă đ栄, ki吋m tra s泳c kh臼eă đ鵜nh kỳ. Công 
nhơnăđ逢嬰c trang b鵜 đ亥yăđ栄 đồng ph映c,ăph逢挨ng ti羽n, 

thi院t b鵜 b違o h瓜 laoăđ瓜ng, v羽 sinhălaoăđ瓜ng.  

Khenăth逢荏ng:  

Côngă tyă đƣă xơyă d詠ng và áp d映ng chính sách khen 
th逢荏ng, theo dõi m丑i Cán b瓜 - Công nhân viên có 

thƠnhătíchăđóngăgópăvƠoăhi羽u qu違 ho衣tăđ瓜ng c栄a các 
b瓜 ph壱nă đ隠uă đ逢嬰c ghi nh壱n, bi吋uă d逢挨ngă vƠă khenă
th逢荏ng.  

 

L逢挨ngăvƠăb違o hi吋m phúc l嬰i:  

Công ty áp d映ng chính sách ti隠năl逢挨ngăchoăCB-CNV 
theoă đúngă quyă đ鵜nh pháp lu壱t và quy ch院 l逢挨ngă
th逢荏ng c栄a Trisedco d詠aătrênăcácăc挨ăs荏 v隠 hi羽u qu違 
công vi羽c c栄a t瑛ngăng逢運i, theo m泳căđ瓜 hoàn thành k院 

ho衣ch s違n xu医t và l嬰i nhu壱n c栄a Công ty. Th詠c hi羽n 
d亥yăđ栄 cácăchínhăsáchăl逢挨ngăth逢荏ng, phúc l嬰i và trích 

n瓜păđ亥yăđ栄 b違o hi吋m y t院, b違o hi吋m th医t nghi羽p, b違o 
hi吋m xã h瓜i, 嘘măđau,ăthaiăs違nătheoăquyăđ鵜nh c栄a Nhà 

n逢噂c. Tri吋n khai ch院 đ瓜 chínhănh逢ănơngă l逢挨ng,ă ti隠n 
ĕnăgi英a ca giúp ổnăđ鵜nhătơmălỦăng逢運iălaoăđ瓜ng.  

Các ch院 đ瓜 khác:  

- Khám s泳c kh臼eăđ鵜nh kỳ;  

- Đồng ph映c và b違o h瓜 laoăđ瓜ng. 
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Với sự đồng lòng, quyết tâm cùng với những nỗ lực 
không ngừng của Công ty trong việc tập trung thực 
hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vầ 
khơi thông mọi nguồn lực, mặc dù môi trường kinh 
doanh năm 2020 gặp nhiều khó khăn, Trisedco hoàn 
thành 107,99% kế hoạch doanh thu thuần và 
129,80% kế hoạch lợi nhuận sau thuế do ĐHĐCĐ 
giao, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các kế 
hoạch năm 2021.  

TRISEDCO 
HOÀN THÀNH  

107,99% 

DOANH THU THU井N  

129,80% 

L営I NHU一N SAU THU蔭 
 

STT Ch雨 tiêu 
2019 

(t益 đ欝ng) 
2020 

(t益 đ欝ng) 
Tĕng/Gi違m 

1 Doanh thu thu亥n 2.493,27 2.159,89 -13,37% 

2 Giá v嘘n hàng bán 2.367,92 2.046,15 -13,59% 

3 L嬰i nhu壱n g瓜p 125,35 113,73 -9,26% 

4 Doanh thu ho衣tăđ瓜ng tài chính 23,26 31,51 35,48% 

5 Chi phí ho衣tăđ瓜ng tài chính 54,75 69,25 26,48% 

6 Chi phí bán hàng 14,21 11,47 -19,32% 

7 Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p 10,29 6,51 -36,70% 

8 L嬰i nhu壱n thu亥n t瑛 ho衣tăđ瓜ng SXKD 69,36 58,02 -16,34% 

9 L嬰i nhu壱n khác -0,14 -0,35 140,89% 

10 L嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院 69,21 57,67 -16,67% 

11 L嬰i nhu壱n sau thu院 62,27 51,92 -16,62% 

 

Trongă nĕmă 2020,ădoanhă thuă thu亥n c栄aă Trisedcoă đ衣t 

2.159,89 tỷ đồng gi違m 13,37% so v噂i cùng kỳ nĕmă
2019.ăTrongăđóădoanhăthuăb瓜t cá mặt hàng chính c栄a 

Trisedco chi院mă67,40%.ăNguyênănhơnădoă trongănĕmă
2020 tình hình kinh t院 gặp khá nhi隠uăkhóăkhĕnădoăd鵜ch 

SARS ậ COV ậ 2 bùng phát m衣nh m胤, các qu嘘c gia 
đóngă c穎aă đ吋 ki吋m soát t瑛 đóă vi羽c tiêu th映 và xu医t 

kh育u hàng hóa ch英ng l衣i. Tuy nhiên doanh thu th詠c 
hi羽năđƣăđ衣t 107,99% k院 ho衣chăđƣăđ隠 ra do Trisedco 

có nh英ng bi羽n pháp k鵜p th運iăđ吋 泳ng phó v噂i nh英ng 
khóăkhĕnătrên.ă 

Biên l嬰i nhu壱n g瓜p có s詠 c違i thi羽n,ă tĕngă t瑛 5,03% 
trongă nĕmă 2019ă lênă 5,27%ă trongă nĕmă 2020ă ch栄 y院u 

do Trisedco ki吋măsoátăđ逢嬰c giá c違 nguyên li羽u và t壱n 

d映ngăđ逢嬰c nh英ngăc挨ăh瓜i xu医t hàng v噂i giá xu医t cao. 
L嬰i nhu壱n sau thu院 c栄aăTrisedcoănĕmă2020ăđ衣t 51,92 

tỷ đồng gi違m 16,62% so v噂iănĕmă2019ăvƠăđ衣t ch雨 tiêu 
k院 ho衣chănĕm.ăK院t qu違 đ衣tăđ逢嬰c 荏 nĕmă2020ălƠăs詠 

n厩 l詠c c栄a vi羽c s穎 d映ng nhi隠u bi羽năphápădoăbanăđi隠u 
hành 

Trisedcoăđ隠 raă thúcăđ育yă tĕngă tr逢荏ng doanh thu, h衣n 
ch院 t嘘iăđaăcácăchiăphí,ă tĕngănĕngăsu医t laoăđ瓜ng c栄a 

công nhân trong toàn Công ty trong th運iăđi吋m gặp khó 
khĕnăchungă t瑛 n隠n kinh t院, t瑛 khâu nguyên li羽uăđ亥u 

vào, s違n xu医t và tiêu th映 do 違nhă h逢荏ng l噂n t瑛 đ衣i 
d鵜ch Covid ậ 19. 
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Nĕmă2020,ădoanhăthuăt瑛 mặt hàng b瓜t cá v磯n chi院m tỷ 
tr丑ng cao nh医tătrongăc挨ăc医u doanh thu c栄a Trisedco là 
67,40%, m叡 cá chi院m 27,23%. T瑛 đóă taă th医yă đ逢嬰c, 
b瓜t cá là mặt hàng ch栄 l詠c và then ch嘘t trong ho衣t 
đ瓜ng kinh doanh c栄a Trisedco. Ngoài b瓜t cá ậ m叡 cá 
thì doanh thu Trisedco còn t瑛 ho衣tăđ瓜ng mua bán s違n 
ph育m ph映 (s違n ph育m giá tr鵜 giaătĕngănh逢:ăbongăbóngă
cá, vây cá, 泳c cá, bao t穎,ầ)ăvƠăchoăthuêătƠiăs違n. M映c 
tiêu chính và ch栄 y院u c栄a Công ty là khắc ph映c h壱u 
qu違 c栄a d鵜ch Covid ậ 19, m荏 r瓜ng tìm ki院m khách 
hàng m噂iăvƠăđaăd衣ng hóa th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u, khai 
thác t嘘t th鵜 tr逢運ng n瓜iăđ鵜a nhằmătĕngăth鵜 tr逢運ng bán ra. 
T瑛 đó,ă s違nă l逢嬰ng tiêu th映 đ逢嬰c ổnă đ鵜nh trong tình 
hình hi羽n t衣i.  

 

Doanh thu m叡 cá chi院mă 27,23%ă trongă c挨ă c医u tổng 
doanh thu. 雲 th運iăđi吋m cu嘘iănĕmă2020, giá m叡 đ逢嬰c 
c違i thi羽n, nên s違năl逢嬰ng tiêu th映 và doanh thu c栄a mặt 
hƠngă nƠyă đ衣t theo k院 ho衣chă đặtă ra.ă Nĕmă 2020,ă
Trisedcoăđƣăđ逢嬰c gi医y phép xu医t kh育u m叡 cá sang th鵜 
tr逢運ng Trung Qu嘘c. 

Doanh thu t瑛 s違n ph育m ph映 và cho thuê tài s違n chi院m 
5,38%ă trongăc挨ăc医u doanh thu, kho違n doanh thu này 
ch栄 y院uăđ吋 bùăđắp giá thành trong quá trình s違n xu医t. 
Giá c違 s違n ph育m ph映 thu瓜c vào t瑛ng th運iă đi吋m có 
biênă đ瓜 giaoă đ瓜ng khá l噂n và giá c違 ph映 thu瓜c vào 
t瑛ng mùa v映 khác nhau. Tuy nhiên, s違n ph育m ph映 là 
m瓜t trong nh英ng mặt hàng có giá tr鵜 kinh t院 khá cao. 
C亥n khai thác t嘘iăđaăđ吋 thu l衣i giá tr鵜 cao nh医t. 
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V陰 C愛ăC遺U CHI PHÍ HO萎TăĐ浦NG  

Ch雨 tiêu 2017 2018 2019 2020 

Giá v嘘n hàng bán /Doanh thu thu亥n 93,95% 92,46% 94,97% 94,73% 

Chi phí bán hàng/Doanh thu thu亥n 1,79% 1,76% 0,57% 0,53% 

Chi phí qu違n lý/Doanh thu thu亥n 0,56% 0,77% 0,41% 0,30% 

Chi phí tài chính/Doanh thu thu亥n 3,50% 2,87% 2,20% 3,21% 

 

Tỷ l羽 giá v嘘n hàng bán so v噂iăcácănĕmăđ隠u g亥n bằng 
nhau,ănh逢ngăsoăv噂i nĕmă2019ăthìăt嘘căđ瓜 tĕngăgiáăv嘘n 
hàng bán ch壱măh挨nădoanhă thuă thu亥nănh逢ăv噂i t嘘căđ瓜 
khôngă đángă k吋. C医u trúc chi phí bán hàng, chi phí 
qu違nălỦăđ隠u gi違m so v噂i nh英ngănĕmăg亥năđơy,ănh逢ngă
c医uătrúcăchiăphíătƠiăchínhătĕngăt瑛 2,2% lên 3,21%. 

Còn theo tổngăchiăphíătrongănĕmă2020ăc栄a Trisedco thì  

giá v嘘n hàng bán v磯n là kho違n m映c chi院m tỷ tr丑ng cao 
nh医tă trongă c挨ă c医u chi phí c栄a Trisedco. Chi phí giá 
v嘘n hàng bán chi院m 94,73% tổng chi phí. Chi phí tài 
chínhă tƠiă chínhă nĕmă 2020ă tĕngă 14,50 tỷ đồng so v噂i 
nĕmă2019.ă Chiă phíă bánă hƠng,ă chiă phíă qu違n lý doanh 
nghi羽păđ隠u gi違m so v噂iănĕmă2019.ăCôngătyăcóănh英ng 
chính sách qu違n lý chi phí ho衣tăđ瓜ng chặt ch胤 h挨năvƠă
cắt gi違m nh英ng chi phí ho衣tăđ瓜ng không t嘘t. 

 

C遺U TRÚC TÀI S謂N ậ NGU唄N V渦N 

  

Tínhăđ院n 31/12/2020, giá tr鵜 tổng tài s違năđ衣t 1.639,17 
tỷ đồng. Tỷ tr丑ng tài s違n ngắn h衣n chi院m 66,85% gi違m 
3,06%ătrongăc挨ăc医u tài s違n so v噂iănĕmă2019. 

Trongă c挨ă c医u tài s違n ngắn h衣n, các kho違n ph違i thu 
ngắn h衣n chi院m tỷ tr丑ng l噂n nh医t,ă đ衣t 42,44%, ti院p 
đ院n là ti隠n và các kho違năt逢挨ngăđ逢挨ngăti隠n;ăđ亥uăt逢ătƠiă
chính ngắn h衣n và hàng tồn kho l亥nă l逢嬰t chi院m 
32,29%; 15,05% và 9,78%. 

Đ嘘i v噂i tài s違n dài h衣n, tài s違n c嘘 đ鵜nh là kho違n m映c 
chi院m tỷ tr丑ng cao nh医t,ă đ衣t 56,70%. Ngoài ra, b医t 
đ瓜ng s違nă đ亥uă t逢ă vƠă tƠiă s違n d荏 dang dài h衣nă cũngă
chi院m ph亥n l噂nă trongă c挨ă c医u tài s違n dài h衣nă t逢挨ngă
泳ng 24,75% và 8,95%. 

T衣i th運iăđi吋m 31/12/2020 n嬰 ph違i tr違 c栄a Công ty là 
992,89 tỷ đồng chi院m 60,57%ă c挨ă c医u tài s違n c栄a 
Trisedco. (N院uă nh逢ă lo衣i b臼 ph亥n n嬰 vayă t逢挨ngă 泳ng 
v噂i ph亥nă đ亥uă t逢ă tƠiă chínhă c栄a Công ty là 785,78 tỷ 
đồng thì n嬰 ch雨 chi院m 47,94%). So v噂iănĕmă2019ăc挨ă
c医u n嬰/tổng tài s違n công ty gi違m 2,02%. Nhìn chung 
ta th医yăTrisedcoăđangăs穎 d映ng nguồn tài tr嬰 bên ngoài 
khá nhi隠uăđ吋 hình thành nên tài s違n. Mặc dù s穎 d映ng 
nguồn tài tr嬰 t瑛 bênăngoƠiănh逢ngăTrisedcoăv磯n duy trì 
t嘘t các y院u t嘘 liênăquanăđ院n vi羽c vay v嘘n. 
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CÁC CH迂 TIÊU TÀI CHÍNH CH曳 Y蔭U 

STT Ch雨 tiêu 
2019 

(t益 đ欝ng) 
2020 

(t益 đ欝ng) 
Tĕng/Gi違m 

1 Tỷ su医t l嬰i nhu壱n g瓜p  5,03% 5,27% 4,74% 

2 Tỷ su医t sinh l嬰i trên tổng VCSH  0,11     0,08    -23,97% 

3 Tỷ su医t sinh l嬰i trên tổng tài s違n  0,04     0,03    -19,87% 

4 Tỷ su医t sinh l運i trên doanh thu thu亥n   0,02     0,02    -3,75% 

5 H羽 s嘘 thannh toán hi羽n hành (l亥n)  1,29     1,30    1,01% 

6 H羽 s嘘 thanh toán nhanh (l亥n)  1,23     1,17    -4,76% 

7 H羽 s嘘 thanh toán bằng ti隠n (l亥n)  0,21     0,42    100,97% 

8 H羽 s嘘 n嬰/Tổng tài s違n  0,63     0,61    -3,22% 

9 H羽 s嘘 n嬰/V嘘n ch栄 s荏 h英u  1,67     1,54    -8,17% 

10 Vòng quay kho違n ph違i thu (Vòng)  6,07     4,06    -33,07% 

11 Vòng quay hàng tồn kho (Vòng)  18,64     26,44    41,84% 

12 Vòng quay tổng tài s違n (Vòng)  1,69     1,34    -20,48% 

 

V陰 謂NHăH姶雲NG C曳A CHÊNH L烏CH T疫 GIÁ  

Công ty th詠c hi羽n m瓜t s嘘 giao d鵜ch có g嘘c ngo衣iătê,ătheoăđóăcôngătyăs胤 ch鵜u r栄i ro khi có bi院năđ瓜ng v隠 tỷ giá. 
Công ty ch栄 y院u ch鵜u 違nhăh逢荏ng c栄aăthayăđổi tỷ giá c栄aăđồng USD. 

 

V陰 謂NHăH姶雲NG C曳A CHÊNH L烏CH LÃI VAY 

STT Ch雨 tiêu ĐVT 2019 2020 

1 Vay ngắn h衣n Tỷ đồng 799,58 800,14 

2 Vay dài h衣n Tỷ đồng 131,77 151,53 

3 Chi phí lãi vay Tỷ đồng 53,56 67,77 

4 Chi phí lãi vay/Doanh thu thu亥n % 2,15% 3,14% 

Nĕmă2020,ălƣiăvayămƠăTrisedcoăph違i tr違 là 67,77 tỷ đồng,ătĕng 14,20 tỷ đồngădoăCôngătyătĕngăn嬰 vay dài h衣n. Tỷ 
l羽 chi phí lãi vay trên doanh thu thu亥nătĕngă0,99% so v噂iănĕmă2019. 
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C蔚 PH井N 

Tổng s嘘 cổ ph亥n 46.005.413 cổ ph亥n 

M羽nh giá cổ ph亥n 10.000ăđồng 

Lo衣i cổ ph亥năđangăl逢uăhƠnh Cổ ph亥n phổ thông 

S嘘 cổ ph亥n chuy吋nănh逢嬰ng t詠 do  46.005.413 cổ ph亥n 

S嘘 l逢嬰ng cổ ph亥n b鵜 h衣n ch院 chuy吋nănh逢嬰ng   0 cổ ph亥n 

S嘘 l逢嬰ng cổ phi院u quỹ 0 cổ ph亥n 

 

C蔚 PH井N 

STT T益 l羽 s荏 h英u  S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n 

1 Trên 5% s荏 h英u 36.457.564 

2 D逢噂i 5% s荏 h英u 9.547.849 

 

 

C愛ăC遺U C蔚 ĐỌNGăTHEOăLO萎I HÌNH S雲 H頴U 

STT Đ嘘iăt逢嬰ng S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n T益 l羽/V嘘năđi隠u l羽 

1 C鰻 đôngătrongăn逢噂c  46.002.338    99,99% 

 - Cá nhân  7.733.512    16,81% 

 - Tổ ch泳c  38.268.826    83,18% 

2 C鰻 đôngăn逢噂c ngoài  3.075    0,01% 

 - Cá nhân   3.067    0,01% 

 - Tổ ch泳c  8    0,00% 

3 T蔚NG C浦NG  46.005.413    100,00% 
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C愛ăC遺U C蔚 ĐỌNGăTHEOăLO萎I HÌNH S雲 H頴U 

Đ嘘iăt逢嬰ng 
S嘘 l逢嬰ng c鰻 phi院u 

h衣n ch院 quy隠n 
chuy吋n nh逢嬰ng 

S嘘 l逢嬰ng c鰻 
phi院u chuy吋n 
nh逢嬰ng t詠 do 

T鰻ng c瓜ng 
T益 l羽 s荏 

h英u 

I. C鰻 đôngăđ員c bi羽t  0  2.020.383     2.020.383    4,39% 

1. H瓜iăđồng qu違n tr鵜 0  2.017.731     2.017.731    4,39% 

2.ăBanăGiámăđ嘘c 0  1.206     1.206    0,00% 

3. Ban Ki吋m toán n瓜i b瓜 0  360     360    0,00% 

4.ăGiámăđ嘘c tài chính 0  -       -      0,00% 

5. K院 toánătr逢荏ng  0  483     483    0,00% 

6.ăNg逢運iăđ逢嬰c 栄y quy隠n CBTT 0  603     603    0,00% 

II. C鰻 phi院u quỹ 0  -       -      0,00% 

III.ăCôngăđoƠnăCôngăty 0  -       -      0,00% 

IV. C鰻 đôngăs荏 h英u c鰻 phi院uă逢uăđƣi 0  -       -      0,00% 

V. C鰻 đôngăkhác 0  43.985.030     43.985.030    95,61% 

1.ăTrongăn逢噂c 0  43.981.955     43.981.955    95,60% 

1.1 Cá nhân  0  5.713.129     5.713.129    12,42% 

1.2 Tổ ch泳c 0  38.268.826     38.268.826    83,18% 

     Trongăđó:ăNhƠăn逢噂c 0  -       -      0,00% 

2.ăN逢噂c ngoài 0  3.075     3.075    0,01% 

2.1 Cá nhân  0  3.067     3.067    0,01% 

2.2 Tổ ch泳c 0  8     8    0,00% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trongănĕmă2020,ăCông tyăkhôngăcóăthayăđổi v嘘n ch栄 s荏 h英u 

Giao d鵜ch c鰻 phi院u quỹ: Tínhăđ院n 31/12/2020 Công ty không th詠c hi羽n mua/bán cổ phi院u quỹ.  

Các ch泳ng khoán khác: Không có 
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DANH SÁCH C蔚 ĐỌNGăĐ咽C BI烏T 

TT Tên t鰻 ch泳c, cá nhân Đ鵜a ch雨 S嘘 l逢嬰ng T益 l羽 

1 CôngătyăCPăĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐaă
Qu嘘c Gia IDI 

Qu嘘c l瓜 80, CCN Vàm C嘘ng, An 
Th衣nh, Bình Thành, L医pă Vò,ă Đồng 
Tháp.  

36.457.564    79,25% 

2 Công ty CP T壱păĐoƠnăSaoăMai 326ă Hùngă V逢挨ng,ă Mỹ Long, Long 
Xuyên, An Giang 

 1.811.250    3,94% 

3 Lê Thanh Thu医n 326ă Hùngă V逢挨ng,ă Mỹ Long, Long 
Xuyên, An Giang 

 1.811.250    3,94% 

4 Nguy宇năVĕnăHung 49/30 Khúc Th瑛a D映, Mỹ Bình, Long 
Xuyên, An Giang 

 60.978    0,13% 

5 LêăVĕnăChung 326ă Hùngă V逢挨ng,ă Mỹ Long, Long 
Xuyên, An Giang 

 145.503    0,32% 

6 Lê Xuân Qu院 45 Lê L嬰i, Mỹ Bình, Long Xuyên, An 
Giang 

 40.451    0,09% 

7 Tr逢挨ngăVĩnhăThƠnh Bình Khánh 7, Long Xuyên, An Giang  6.641    0,01% 

8 LêăVĕnăThƠnh 706 Hà Hoàng Hổ, Long Xuyên, An 
Giang 

 19.440    0,04% 

9 Võ Th鵜 Hồng Tâm 326 Hùngă V逢挨ng,ă Longă Xuyên,ă Ană
Giang 

 603    0,00% 

10 LêăVĕnăTh栄y 645/33 Tr亥nă H逢ngă Đ衣o, Long Xuyên, 
An Giang 

 106.018    0,23% 

11 Ph衣măĐìnhăNam 19/4B Tr亥năH逢ngăĐ衣o, Mỹ Quý, Long 
Xuyên, An Giang 

 22.338    0,05% 

12 Tr亥năVĕnăC瑛 Bình Khánh, Mỹ Khánh, Long Xuyên, 
An Giang 

 33.447    0,07% 

13 Võ Th鵜 Thanh Tâm Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang  -      0,00% 

14 Võ Qu嘘c Chánh Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang   -      0,00% 

15 Võ Qu嘘căH逢ng Thành Ph嘘 Hồ Chí Minh   -      0,00% 

16 Nguy宇n Th鵜 Hà 49/30 Khúc Th瑛a D映, Mỹ Bình, Long 
Xuyên, An Giang 

 24.150    0,05% 

17 Nguy宇n Hồng Ng詠 49/30 Khúc Th瑛a D映, Mỹ Bình, Long 
Xuyên, An Giang 

 12.437    0,03% 

18 Nguy宇n Th鵜 Di羽u Hi隠n Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang  12.678    0,03% 

19 LêăVĕnăTìnhă Th噂i Bình, Ninh Ki隠u, C亥năTh挨  -      0,00% 

T蔚NG C浦NG 40.564.748 88,17% 
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THẨNHăVIểNăVẨăC愛ăC遺U H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

Đ衣i h瓜iăđồng cổ đôngăth逢運ngăniênăđ逢嬰c tổ ch泳c ngày 
19/06/2020ăđƣă thôngăqua s嘘 l逢嬰ngă thƠnhăviênăHĐQTă
nhi羽m kỳ 2020 ậ 2025 là 05 thành viên 

Hi羽n t衣iă c挨ă c医uă thƠnhă viênă HĐQTă nhi羽m kỳ 2020 ậ 
2025ălƠă0/5ăthƠnhăviênăHĐQTăđi隠u hành, 02/05 thành 
viênă HĐQTă đ瓜c l壱p,ă 03/05ă thƠnhă viênă HĐQTă khôngă
đi隠u hành.  

 

THAYăĐ蔚I NHÂN S衛 H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

T衣iăĐHĐCĐăth逢運ngăniênănĕmă2020ătổ ch泳căngƠyă19/06/2020,ăđ逢嬰c th嘘ng nh医t v噂iădanhăsáchăthƠnhăviênăHĐQTă
nh逢ăsau: 

H丑 và tên Ch泳c v映 Ghi chú 

ỌngăLêăVĕnăChung Ch栄 t鵜chăHĐQT  

Ông Nguy宇năVĕnăHung Phó Ch栄 t鵜chăHĐQT  

Ông Lê Thanh Thu医n ThƠnhăviênăHĐQT  

Ông Tr亥n Hi吋u ThƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p  

Bà Hoàng Th鵜 Thanh ThƠnhăviênăHĐQTăđ瓜c l壱p  

 

 

HO萎TăĐ浦NG C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 NĔMă2020 

Nĕmă2020,ăH瓜iăđồng qu違n tr鵜 ti院n hành các phiên h丑păđ鵜nh kỳ theoăquyăđ鵜nh. Biên b違n và Ngh鵜 quy院tăđ逢嬰c công 

b嘘 đ亥yăđ栄, k鵜p th運iătheoăquyăđ鵜nh trên trang web c栄a Công ty.  

H瓜iăđồng qu違n tr鵜 đƣătri吋n khai th詠c hi羽năđ亥yăđ栄 n瓜i dung ngh鵜 quy院tăĐ衣i h瓜iăđồng cổ đôngănĕmă2020. 

Tích c詠căthamăgiaăđi隠u hành ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă2020 

Ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđồng qu違n tr鵜 và Ban Tổngăgiámăđ嘘cătheoăđúngăth育m quy隠n, phù h嬰p v噂iăquyăđ鵜nh c栄a pháp 

lu壱t và c栄aăĐi隠u l羽 công ty.  
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HO萎TăĐ浦NG C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

Trongănĕmă2020,ăHĐQTăđƣăti院n hành 09 cu瓜c h丑p, ban hành 02 ngh鵜 quy院t và 07 quy院tăđ鵜nhăđ吋 gi違i quy院t các 
v医năđ隠 thu瓜c ch泳cănĕng,ăth育m quy隠n c栄aăHĐQT 

Các cu瓜c h丑p h瓜iăđồng qu違n tr鵜 đ隠u m運i Ban TổngăGiámăđ嘘c, Ban Ki吋m toán n瓜i b瓜 tham d詠 h丑păđ吋 traoăđổi và 
t衣o s詠 nh医t trí trong chi院năl逢嬰c,ăđ鵜nhăh逢噂ng kinh doanh, ch雨 đ衣o c栄aăHĐQTăv噂i Ban TổngăGiámăđ嘘c.  

 

 

Tỷ lệ tham dự họp 

TT ThƠnhăviênăHĐQT Ch泳c v映 
S嘘 bu鰻i h丑p 

tham d詠 
T益 l羽 Ghi chú 

1 LêăVĕnăChung Ch栄 t鵜ch HĐQT 9/9 100%  

2 Nguy宇năVĕnăHung Phó Ch栄 t鵜chăHĐQT 9/9 100%  

3 Lê Thanh Thu医n TVHĐQT 9/9 100%  

4 Tr亥n Hi吋u TVHĐQTăđ瓜c l壱p 5/5 100%  

5 Hoàng Th鵜 Thanh TVHĐQTăđ瓜c l壱p 5/5 100%  

 

 

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020 

TT S嘘 Ngh鵜 quy院t Ngày N瓜i dung 

1 
0217/NQ/HĐQT-2020 

17/02/2020 
Ngh鵜 quy院t thông qua vi羽c tổ ch泳că Đ衣i h瓜iă đồng cổ 
đôngăth逢運ngăniênănĕmă2020 

2 
0413.2020/NQ-HĐQT 

13/04/2020 
Ngh鵜 quy院tă thayă đổi ngày tổ ch泳că Đ衣i h瓜iă đồng cổ 
đôngăth逢運ngăniênănĕmă2020 

 

  

QU謂N TR卯 CÔNG TY 
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HO萎TăĐ浦NG C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

H瓜iăđồng qu違n tr鵜 xây d詠ng chi院năl逢嬰c kinh doanh phù 
h嬰p, c嘘 gắngăđ衣t m映c tiêu k院 ho衣ch doanh thu thu亥n 
nĕmă2020ăđƣăđ逢嬰c đ隠 ra. 

T壱pă trungă đ亥uă t逢ă m荏 r瓜ng ho衣tă đ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh. 

Theo dõi, giám sát các ho衣tăđ瓜ng th詠c hi羽n k院 ho衣ch 
c栄a Ban TổngăGiámăđ嘘c 

Xem xét báo cáo kinh doanh, báo cáo s違n xu医t và báo 
cáo tài chính c栄a Công ty. 

Thamăm逢uăchoăBanăGiámăđ嘘c trong vi羽c ho衣chăđ鵜nh 
cácă chínhă sáchă tƠiă chính,ă th逢運ng xuyên theo dõi và 
đánhă giáă tìnhă hìnhă trongă vƠă ngoƠiă n逢噂că đ吋 k鵜p th運i 
泳ng phó khi có bi院năđ瓜ng.  

Luôn quan tâm và b違o v羽 quy隠n l嬰i h嬰p pháp c栄a cổ 
đôngăvƠăcánăb瓜 công nhân viên công ty.  

Ti院p t映c xây d詠ng hoàn thi羽n và s穎aăđổi bổ sung các 
Quy ch院 qu違n tr鵜 công ty phù h嬰p v噂i mô hình tổ 
ch泳c.  

 

Đ卯NHăH姶閏NG C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 NĔMă2021 

Ch雨 đ衣o tri吋n khai th詠c hi羽n thành công Ngh鵜 quy院t 
c栄aăĐ衣i h瓜iăđồng cổ đôngăth逢運ngăniênănĕmă2021.ă 

Xây d詠ngăđ鵜nhăh逢噂ng ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 
c栄a công ty theo Ngh鵜 quy院t c栄aăĐ衣i h瓜iăđồng cổ đôngă
đ違m b違o hoàn thành t嘘t các ch雨 tiêu k院 ho衣chă nĕmă
2021 v噂i doanh thu thu亥nă nĕmă 2021 đ衣t 2.100 tỷ 
đồng, l嬰i nhu壱n sau thu院 40 tỷ đồng; 
Nâng cao ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m, l壱păph逢挨ngăánăc映 th吋 
đ逢aă s違n ph育m c栄a công ty xu医t kh育u 荏 m瓜t s嘘 th鵜 
tr逢運ng m噂i; 

HĐQTăs胤 tĕngăc逢運ng vai trò qu違n lý, giám sát, h厩 tr嬰 
Ban Tổngă Giámă đ嘘c và cán b瓜 qu違n lý  khác  trong  
vi羽că ă đi隠u  hành, s違n xu医t kinh doanh giúp Công ty 
ngày càng phát tri吋n; 

Ti院p t映c c栄ng c嘘 b瓜 máy tổ ch泳c qu違n lý phù h嬰p v噂i 
quy mô c栄aăCôngătyănh逢ng v磯nătheoăc挨ăch院 tinh g丑n, 
thông su嘘t hi羽u qu違;C違i ti院năph逢挨ngăth泳c qu違n lý t衣o 
s詠 k院t n嘘i gi英a các b瓜 ph壱nătheoăh逢噂ng chuyên sâu 
nhằm nâng cao nâng su医tălaoăđ瓜ng và hi羽u qu違 kinh 
doanh.  
Ti院p t映c xây d詠ng hoàn thi羽n và s穎aăđổi bổ sung các 
Quy ch院 qu違n tr鵜 Công ty phù h嬰p v噂i mô hình tổ 
ch泳c; 
Tĕngăc逢運ng giám sát và ki吋m soát tình hình th詠c hi羽n 
k院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh trong nĕmă2021; 
Luôn quan tâm và b違o v羽 quy隠n l嬰i h嬰p pháp c栄a cổ 
đôngăvƠăcánăb瓜 nhân viên c栄a công ty. 

T壱pă trungă đ亥uă t逢,ă m荏 r瓜ng ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh. 

 

 

QU謂N TR卯 CÔNG TY 
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THÀNH VIÊN BAN KI韻M TOÁN N浦I B浦 

STT H丑 tên Ch泳c v映 Ngày b鰻 nhi羽m 

1 Bà: Tr亥n Th映y Thanh Th違o  Tr逢荏ng Ban  19/06/2020 

2 Ông: Tr亥n B違oăĐông Thành viên  19/06/2020 

3 Ông: Ph衣m Minh Hoàng Thành viên  19/06/2020 

 

HO萎TăĐ浦NG C曳A BAN KI韻M TOÁN N浦I B浦 

Xây d詠ng và c壱p nh壱t quy ch院, quy trình nghi羽p v映 
ki吋m toán n瓜i b瓜 c栄a doanh nghi羽p trình lên H瓜iăđồng 
qu違n tr鵜 phê duy羽t.  

Th詠c hi羽n các cu瓜c ki吋m toán n瓜i b瓜 vƠăt逢ăv医n ki吋m 
toán n瓜i b瓜 theo k院 ho衣chăđƣăđ逢嬰c phê duy羽t.  

Bàn b衣c các chính sách v隠 đánhăgiáăvƠăqu違n lý r栄i ro.  

Đánhăgiáăquyătrìnhăl壱p báo cáo tài chính hằng quý c栄a 
doanh nghi羽p,ăđánhăgiáăho衣tăđ瓜ng c栄a doanh nghi羽p 
v噂iăcácăđ挨năv鵜 cùngăngƠnhăđ吋 cho cái nhìn tổng quát 
nh医t 

Báo cáo k院t qu違 ki吋m toán n瓜i b瓜 vƠăt逢ăv医n ki院n ngh鵜 
các bi羽n pháp s穎a ch英a, khắc ph映c nh英ng sai sót và 
đ逢aă raă nh英ng bi羽n pháp hoàn thi羽nă cũngă nh逢ă hi羽u 
qu違 các quy trình qu違n tr鵜, qu違n lý r栄i ro và ki吋m soát 
n瓜i b瓜.  

T逢ă v医n cho doanh nghi羽p trong vi羽c l詠a ch丑năđ挨năv鵜 
ki吋mătoánăđ瓜c l壱păđ違m b違o hi羽u qu違 và ti院t ki羽m.  

Đánhă giáăcácă quyă trìnhăcôngă b嘘 thông tină theoă đúngă
quyăđ鵜nh.  

Th詠c hi羽n t詠 đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ng hằngănĕmă
c栄a 曳y Ban Ki吋m Toán.  

 

TH域MăĐ卯NH B謂OăCÁOăTẨIăCHệNHăNĔMă2020 

Trênăc挨ăs荏 xem xét vi羽c l壱p và trình bày Báo cáo tài 
chính c栄a Công ty ngày 31/12/2020 theo các chu育n 
m詠c và ch院 đ瓜 K院 toán Vi羽t Nam hi羽n hành và ý ki院n 
c栄a ki吋m toán viên v隠 báo cáo tài chính c栄a Công ty. 
H羽 th嘘ng ch泳ng t瑛 k院 toán và sổ sách k院 toánăđ逢嬰c 
l壱p,ăghiăchépăvƠăl逢uătr英 đúngătheoăquyăđ鵜nh.  

CácăbáoăcáoătƠiăchínhătrongănĕmă2020ăđƣăđ逢嬰c ch医p 
thu壱n công b嘘 trên trangă thôngă tină đi羽n t穎 c栄a S荏 
Giao d鵜ch Ch泳ng khoán TP HCM, 曳y Ban Ch泳ng 
khoánăNhƠăn逢噂căvƠătrangăthôngătinăđi羽n t穎 c栄a Công 
tyătheoăđúngăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t.   
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STT Tên thành viên Ch泳c v映 Thùălaoănĕmă2019 Ghi chú  

H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 

1 LêăVĕnăChungă Ch栄 t鵜ch   36.000.000     

2 Nguy宇năVĕnăHung Phó Ch栄 t鵜ch  24.000.000     

3 Lê Thanh Thu医n Thành viên  24.000.000     

4 Lê Xuân Qu院 Phó Ch栄 t鵜ch  24.000.000     

5 Tr逢挨ngăVĩnhăThƠnh Thành viên  24.000.000     

6 Hồ M衣nhăDũngă Thành viên  6.000.000    
Mi宇n nhi羽m 
25/03/2019 

7 LêăVĕnăThƠnhă Thành viên  6.000.000    
Mi宇n nhi羽m 
25/03/2019 

8  LêăVĕnăChính Thành viên  6.000.000    
Mi宇n nhi羽m 
25/03/2019 

BAN KI韻M SOÁT  

1 Lê Th鵜 Lãm  Tr逢荏ng Ban   9.000.000    
Bổ nhi羽m 

25/03/2019 

2 Tr鵜nh Th鵜 Ng丑c  Thành viên  6.000.000     

3 Nguy宇n Th鵜 L羽 Quyên Thành viên  6.000.000     

 

GIAO D卯CH C蔚 PHI蔭U C曳A C蔚 ĐỌNGăN浦I B浦: Trongănĕmă2020,ăkhôngăcóăb医t kỳ giao d鵜ch cổ phi院u c栄a cổ 

đôngăn瓜i b瓜 nào. 

H営PăĐ唄NG HO咽C GIAO D卯CH V閏I C蔚 ĐỌNGăN浦I B浦: Trongănĕmă2020,ăcôngătyăkhôngăcóăb医t kỳ h嬰păđồng 

hoặc giao d鵜ch v噂i cổ đôngăn瓜i b瓜 nào. 

  

CÁC GIAO D卯CH, THÙ LAO VÀ KHO謂N L営I ÍCH C曳Aă HĐQT,ă BKSă
NĔMă2019 

Trang 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ嘘i v噂i s違n xu医t kinh doanh: 

- Tĕngăc逢運ng các bi羽n pháp ti院t ki羽măn逢噂c, ti院t ki羽m 
nĕngăk逢嬰ng và xây d詠ng h羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢噂c th違i 

- C違i ti院n quy trình s違n xu医t và lắpăđặt h羽 th嘘ng máy 
móc thi院t b鵜 nhằmătĕngănơngăsu医t và ti院t ki羽m nguyên 
li羽uăđặc bi羽t gi違m t嘘iăđaăôănhi宇mămôiătr逢運ng. 

 

Đ嘘i v噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng: 

- Duy trì và nâng cao ch医tăl逢嬰ngăăchĕmăsócăs泳c kh臼e 
vƠăđ運i s嘘ngăng逢運iălaoăđ瓜ng.  

- Nâng cao nh壱n th泳c c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng v隠 an toàn 
laoăđ瓜ng và b違o v羽 môiătr逢運ng.  

 

Đ嘘i v噂iămôiătr逢運ng:  

- Tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh v隠 pháp lu壱t v隠 môiătr逢運ng  

- Xácăđ鵜nhăvƠăđánhăgiáăcácăr栄i ro ô nhi宇mămôiătr逢運ng 
đ吋 t瑛 đóăcóă th吋 đ逢aă raăcácăbi羽n pháp gi違i quy院t k鵜p 
th運i và phù h嬰p. 

Đ嘘i v噂i c瓜ngăđ欝ng:  

- Nâng cao ý th泳c c栄aă ng逢運iă laoă đ瓜ng v隠 các ho衣t 
đ瓜ngănhơnăđ衣o t瑛 thi羽n.  

- Tích c詠c tham gia các ho衣tăđ瓜ng c瓜ngăđồngăđ吋 xây 
d詠ng hình 違nh c栄a doanh nghi羽p. 

 

  

T蔚NG QUAN V陰 PHÁT TRI韻N B陰N V頴NG 
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QU謂N LÝ NGU唄N NGUYÊN LI烏U 

Nguồn nguyên li羽u cho s違n xu医t t衣i Công ty Trisedco 
luôn luôn là m瓜t trong nh英ng y院u t嘘 góp ph亥n nâng 
caoănĕngăl詠c c衣nh tranh cho các s違n ph育m c栄a Công 
ty.ă Đ吋 ch栄 đ瓜ngă h挨nă v噂i nguồn nguyên li羽u là ph映 
ph育m cá Tra/ cá Basa, các Công ty th栄y s違n thu瓜c 
đ挨năv鵜 T壱păđoƠnăSaoăMai,ăv噂i các vùng nuôi khép kín 
luônăluônăđ違m b違o v隠 mặt s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng. Do 
đó,ăđơyălƠăy院u t嘘 quan tr丑ng nh医tătácăđ瓜ng m衣nh m胤 
lƠmătĕngăthêmătínhăc衣nh tranh cho các mặt hàng c栄a 
Trisedco v噂i giá thành s違n xu医t h嬰p lý.  

S違n ph育m m叡 cá thôăđ逢嬰c s違n s違n xu医t t瑛 ph映 ph育m 
cá Tra/ cá Basa s胤 đ逢嬰c dùng làm nguyên li羽uă đ亥u 
vào cho s違n ph育m d亥u cá tinh luy羽n. Có th吋 nóiăđơyălƠă
m瓜t quy trình khép kín và s胤 đ違m b違oăđ逢嬰c s詠 ổn  

đ鵜nh c栄a nguồn cung c医p nguyên li羽u cho nhà máy 
d亥u cá Ranee. T瑛 đó,ăvi羽c qu違n lý ch医tăl逢嬰ng nguyên 
li羽uăđ逢嬰c ki吋m soát chặt ch胤 h挨n,ầ. 

V噂i nh英ngăđ鵜a th院 và v鵜 trí trung tâm c栄a các nguồn 
s違n xu医t và cung 泳ng s違n ph育m cá Tra/ cá Basa t衣i 
khu v詠căĐồng Bằng Sông C穎uăLong,ăvƠăcũngă lƠăkhuă
v詠c có s嘘 l逢嬰ng nuôi trong và cung 泳ng cá l噂n nh医t 
c違 n逢噂c, và các nguồn nguyên li羽uă đ逢嬰c cung c医p 
luônăcóă đ瓜 t逢挨iă r医t cao do kho違ng cách v壱n chuy吋n 
ph映 ph育măkhôngăquáă60ăphút.ăĐơyăchínhălƠănh英ng y院u 
t嘘 tácăđ瓜ng l噂n cho tính c衣nh tranh c栄a các s違n ph育m 
t瑛 nhà máy Trisedco khi so sánh v噂i các nhà máy b瓜t 
khác trong khu v詠c lân c壱n. 

 

  

CÁC Y蔭U T渦 TR窺NG Y蔭U V陰 PHÁT TRI韻N B陰N V頴NG 

  

 

QU謂N LÝ NGU唄N 
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TIÊU TH影  
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BÁO CÁO TIÊU TH影 NĔNGăL姶営NG  

 

Chiă phíă nĕngă l逢嬰ng 違nhă h逢荏ng tr詠c ti院pă đ院n chi phí ho衣tă đ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh.ăDoăđó,ăti院t ki羽mănĕngăl逢嬰ng là m映c tiêuăhƠngăđ亥u trong s違n xu医tăđ吋 mang 
l衣i l嬰i nhu壱năcaoăh挨n.ăTrongănĕmă2020, Công ty luôn th詠c hi羽n chính sách ti院t 
ki羽m nguồnănĕngăl逢嬰ngăđi羽n,ăxĕng,ăd亥u v噂i m映căđíchăv瑛a ti院t ki羽m chi phí cho 
công ty và c違 tài nguyên cho qu嘘c gia, b違o v羽 môiătr逢運ng. Công ty luôn nhắc nh荏 
nhân viên th詠c hi羽năđúngăquyăđ鵜nh v隠 s穎 d映ngănĕngă l逢嬰ngă trongăcôngă tyănh逢:ă
th詠c hi羽n theo kh育u hi羽uă “tắt khi không s穎 d映ng”,ă cácăphòngăbanăch雨 đ逢嬰c s穎 
d映ngăđi隠u hòa t瑛 9hăsángăđ院n 4h chi隠u. 

Công ty s穎 d映ng hai nguồnănĕngăl逢嬰ng ch栄 y院u: 

- Nĕngăl逢嬰ng tr詠c ti院p: s穎 d映ngănĕngăl逢嬰ngăđi羽n cung c医p cho s違n xu医t kho違ng 
200.000kwh/tháng. 

- Nĕngăl逢嬰ng gián ti院p:ăh挨iăn逢噂căbƣoăhòaăđ逢嬰c cung c医p t瑛 02ălòăh挨iăcóăcôngă
su医t 15 t医n/lò/gi運. Nhiên li羽uă đ嘘t là tr医u xá. Trung bình m厩i tháng s穎 d映ng 
kho違ng 1.100 t医n tr医u xá/tháng.  

BÁO CÁO S盈 D影NG NGU唄NăN姶閏C 

 V噂iăđặc thù ho衣tăđ瓜ng c栄a công ty, nguồnăn逢噂c s穎 d映ng trong ho衣tăđ瓜ng ch院 
bi院n các s違n ph育m chính c栄a công ty và s穎 d映ngăn逢噂c cho sinh ho衣t.  

Song song v噂i chính sách ti院t ki羽mănĕngăl逢嬰ng.ăCôngătyăcũngăcóăcácăho衣tăđ瓜ng, 
chính sách ti院t ki羽m nguồnă n逢噂c s穎 d映ng. Nguồn c医pă n逢噂c ch栄 y院u c栄a 
Trisedco ch栄 y院u t瑛 hai nguồn là: nguồnăn逢噂c s穎 d映ng t瑛 gi院ng khoan c栄a Công 
ty Cổ ph亥năĐ亥uăT逢ăvƠăPhátăTri吋năĐa Qu嘘c Gia IDI c医p sang và nguồnăn逢噂c sinh 
ho衣t do công ty C医păn逢噂c huy羽n L医p Vò cung c医p.ăL逢嬰ngăn逢噂c s穎 d映ng trung 
bình 300 m3 ngƠy/đêm.ă 

TUÂN TH曳 PHÁP LU一T V陰 B謂O V烏 MỌIăTR姶云NG 

 

Trongănĕmăcôngătyăkhôngăcóăviăph衣m lu壱tăvƠăcácăquyăđ鵜nh v隠 môiătr逢運ng. 

Công ty có l壱păBáoăăcáoăđánhăgiáătácăđ瓜ngămôiătr逢運ng d詠 ánă“nhƠămáyăch院 bi院n 
ph映 ph育mă Trisedco”ă đ逢嬰c phê duy羽t theo quy院tă đ鵜nhă 456/QĐ-UBND.HC ngày 
14/06/2010 c栄a UBND t雨nhăĐồng Tháp. 

Công ty có gi医y xác nh壱n s嘘 732/STNMT-CCBVMT ngày 13/06/2012 v隠 vi羽căđƣă
th詠c hi羽n các công trình, bi羽n pháp b違o v羽 môiă tr逢運ng ph映c v映 giaiăđo衣n v壱n 
hành c栄a d詠 án nhà máy ch院 bi院n ph映 ph育m Trisedco.  

Công ty th詠c hi羽n và l壱păbáoăcáoăgiámăsátămôiă tr逢運ngăđ鵜nh kỳ 06 tháng/l亥n và 
đ逢嬰c S荏 TƠiănguyênăMôiătr逢運ng xác nh壱n. 

 

  

CÁC Y蔭U T渦 TR窺NG Y蔭U V陰 PHÁT TRI韻N B陰N V頴NG 

Trang 56 



 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 
Kiểm toán độc lập: 

  Đơn v鵜: Công ty TNHH D鵜ch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) 

- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

- Điện thoại: (84.8) 38205944  fax: (84.8) 38205942 

- Website: aascs.com.vn 

  Ý kiến của kiểm toán viên: 

      Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động 

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn 

mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 

và trình Báo cáo tài chính. 

(Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán được đính kèm ở phần sau Báo 

cáo thường niên này). 

 

 

    Nơi gửi: 

    - Quý cổ đông công ty; 

    - UBCKNN, Sở GDCK TPHCM (để b/c); 

    - Đăng website Công ty; 

    - Lưu VT, QHCĐ. 

Đ欝ng Tháp, ngày 08 tháng 04 năm 2021 

T.M HỘI Đ唄NG QUẢN TR卯 
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