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Nĕmă 2012,ă toànă DABACO đạtă 5.538.849ă
triệuă đồngă doanhă thu,ă tĕngă 1.491.189ă triệuă
đồngătươngăđươngătĕngă36,84%ăsoăvớiăthựcă
hiệnă nĕmă 2011ă vàă 249.738ă triệuă đồngă lợiă
nhuậnă sauă thuế,ă đạtă 149%ă kếă hoạch,ă tĕngă
13,3%ăsoăvớiă thựcăhiệnănĕmă2011.ăSựă tĕngă
trư荏ngădoanhăthuăvàălợiănhuậnăquaătừngănĕmă
đãă khẳngăđịnhă vịă thế,ă thươngăhiệuă c栄aăTậpă
đoànăDABACOătrênăthươngătrư運ng. 

Nĕmă 2013,ă nềnă kinhă tếă thếă giớiă vàă trongă
nướcăđượcănhậnăđịnhă làăcònăgặpănhiềuăkhóă
khĕn,ăđặcăbiệtălàălĩnhăvựcăxâyădựngăvàăkinhă
doanhă bấtă độngă sản.ă Doă vậy,ă kếă hoạchă
SXKDăc栄aăTậpăđoànătiếpăt映cătậpătrungăphátă
triểnăcácălĩnhăvực,ăngànhănghềătruyềnăthống,ă
nhằmăphátăhuyăvàăkiểmăsoátătốtăchuỗiăgiáătrị 
trongă ngànhă nôngă nghiệpă – thựcă phẩmă từ: 
“Sản xuất con giống - Thức ăn - Chăn 
nuôi gia công - Giết mổ và chế biến thực 
phẩm song song với phát triển hệ thống 
bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và 
Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO”. 
 

 

 

 

 

 

KínhăthưaăQuỦăc鰻ăđông ! 

Nĕmă 2012,ă doă tiếp t映c chịu hậu quả từ cuộc kh栄ng 
hoảngătàiăchínhătoànăcầuăvàăkh栄ng hoảng nợ côngăkéoă
dàiă荏 khu vựcăChâuăÂuănênăkinhătế thế giới diễn biến 
khôngăthuận. 雲 trongănước, những vấnăđề bất ổn tồn 
tại nhiềuănĕmăquaătrongănội tại nền kinh tế chưaăđược 
giải quyết triệtăđể,ăthiênătaiădịch bệnhăliênătiếp xảy ra 
đãăảnhăhư荏ng mạnhăđến sản xuấtăkinhădoanhăvàăđ運i 
sốngădânăcư.ăĐầuănĕm,ălạmăphát,ălãiăsuất 荏 mức cao, 
sản xuấtăcóădấu hiệu suy giảmădoă tiêuă th映 hàngăhóaă
chậm,ă hàngă tồnă khoă tĕng.ăVốnăhuyăđộng thiếuă cùngă
với thị trư運ngă tiêuă th映 giảmă sútă gâyă sứcă épă choă sản 
xuất kinh doanh c栄aăcácădoanhănghiệp, nhiều doanh 
nghiệpăđãăgiải thể, ngừng hoạtăđộngănĕmă2012.ă 

Trướcă tìnhă hìnhă đó,ă Hộiă đồngă quảnă trị Côngă ty đãă
bámă sátă chínhă sáchă c栄aă Nhàă nướcă vàă diễnă biếnă thịă
trư運ng,ăkịpăth運iăđưaăraăcácăgiảiăphápăhiệuăquảăvàăchỉă
đạoă thựcăhiệnăquyếtă liệtăcácăgiảiăphápăcóă trọngă tâm,ă
trọngăđiểm,ăhoànă thànhă tốtăkếăhoạch,ănhiệmăv映ă theoă
đúngă Nghịă quyếtă ĐHĐCĐă thư運ngă niênă 2012ă thôngă
qua,ătuânăth栄ăđúngăphápăluật,ăđồngăth運iăđảmăbảoătínhă
minhăbạchăvàătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiăđểăcổăđông,ăcácă
nhàăđầu tưăvàăcácăcơăquanăquảnălỦăcóăthểăthựcăhiệnătốtă
đượcă chứcă nĕngă giámă sát,ă thanhă tra,ă kiểmă soátă c栄aă
mình. 

CôngătyăCPăTậpăđoànăDABACOăViệtăNamăcùngătoànă
thểăCBCNVăcôngătyăvớiătinhăthầnădámănghĩ,ădámălàm,ă
quyếtătâmăvượtăquaănhữngătháchăthức,ănắmăbắtăcơăhội,ă
hoànă thànhă xuấtă sắcă kếă hoạchă sảnă xuấtă kinhă doanhă
nĕmă 2013ă vàă nhữngă nhiệmă v映ă c栄aă Đạiă hộiă đồngă cổă
đông giao.  

Thayă mặtă HĐQT, Bană Tổngă Giámă đốcă vàă toànă thểă
CBCNVăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam,ătôiăxinăcảmă
ơnă sựă tínă nhiệmă c栄aă QuỦă cổă đôngă đãă đầuă tưă vàoă
DABACO. 

XinăkínhăchúcăQuỦăcổăđôngănhiềuă thànhăcông,ă thịnhă
vượng. 
 

 
NGUY右NăNH姶ăSO 

Chủăt鵜chăHĐQT - T鰻ngăGiámăđốc 
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        T蔚NG QUAN V陰 T一PăĐOÀNăDABACO 

 
 Chủ t鵜chăHĐQTă-TGĐ:    ÔngăNguy宇năNhưăSo 

TênăTi院ng Việt:  CôngătyăCổ phần TậpăđoànăDABACOăViệt Nam 

TênăTi院ng Anh:  DABACO GROUP 

Tênăvi院t tắt:  DABACO 

Đ鵜a chỉ:    Số 35ăĐư運ngăLỦăTháiăTổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

Điệnătho衣i:  0241 3895111 - 3896000            

Fax:  0241 3825496  

Website: www.dabaco.com.vn 

Email:  contact@dabaco.com.vn 

Vốnăđiềuălệ:  627.419.230.000ăđồngă 
Mưăch泳ngăkhoán:  DBC 

SƠnăniêmăy院t:  Sànăgiaoădịch chứngăkhoánăHàăNội (HNX) 

C鰻 t泳cănămă2012:  15%/cổ phần 

Tênăch泳ngăkhoán:  Cổ phiếuă Côngă ty Cổ phần Tậpă đoànă Dabacoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Việt Nam 

Giấyăch泳ngănh壱năđăngăkỦădoanhănghiệp:ăSốă2300105790ădoăS荏ăKếăhoạchă&ăĐầuătưă
tỉnhăBắcăNinhăcấpălầnăđầuăngàyă23/12/2004,ăthayăđổiălầnăthứă14 ngàyă20/02/2013. 

 

CHI蔭NăL姶営CăPHỄTăTRI韻N 

Chiếnălượcăphátătriểnăc栄aăDABACOăgiaiăđoạnă2011-2015ălàăthựcăhiệnăthànhăcôngămôăhìnhăsảnă
xuấtătiênătiến,ăkhépăkínătừ:ă“Sản xuất con giống gia súc, gia cầm - Sản xuất thức ăn - Chăn 
nuôi gia công – Giết mổ và chế biến thực phẩm song song với phát triển hệ thống bán lẻ hiện 
đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO”. 
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QUỄăTRỊNHăHỊNHăTHÀNHăVÀ PHỄTăTRI韻N 
 

1996-1997 

Côngă tyă Cổă phầnă Tậpă đoànă Dabacoă
Việtă Namă đượcă thànhă lậpă ngàyă
29/3/1996ă (tênă gọiă đầuă tiênă làă Côngă
tyăNôngăsảnăHàăBắc). 

XâyădựngăNhàămáyăchếăbiếnăthứcăĕnă
giaă súcă DABACOă vớiă côngă suấtă 5ă
tấn/gi運ă tạiă xãă Võă Cư運ng,ă Bắcă Ninhă
vàă Xíă nghiệpă gàă giốngă côngă nghiệpă
LạcăVệătạiăhuyệnăTiênăDu,ăBắcăNinh. 

1998 

Thànhă lậpăChiănhánhăcôngă tyă tạiăHàă
Nội vàăCửaăhàngăxĕngădầuătạiăxãăLạcă
Vệ,ăTiênăDu,ăBắcăNinh. 

2000 

Sápă nhậpă Xíă nghiệpă giốngă giaă súc,ă
giaăcầmăThuậnăThànhăm荏ărộngăthêmă
lĩnhă vựcă hoạtă độngă sảnă xuấtă kinhă
doanh. 

2002 

KhánhăthànhăNhàămáyăchếăbiếnăthứcă
ĕnă chĕnă nuôiă caoă cấpă TOPFEEDSă
côngă suất 30ă tấn/gi運.ă Đầuă tưă xâyă
dựngă mớiă Xíă nghiệpă gàă giốngă gốcă
ôngăbàăsiêuătrứngătạiăxãăLạcăVệ,ăTiênă
Du,ăBắcăNinh. 

2003  

Khánhă thànhă Xíă nghiệpă lợnă giốngă
hướngănạcăThuậnăThành.ă  

2004   

Khánhă thànhăTr映ăs荏ăc栄aăCôngă tyă tạiă
sốă35ăđư運ngăLỦăTháiăTổ,ăBắcăNinh.ă
Thànhă lập Xíă nghiệpă ngană giốngă
Phápă tạiă xãă Lạcă Vệ,ă Tiênă Du,ă Bắcă
Ninh.  

 

 

2005   

Khánh thànhăNhàăkhoăvàăNhàăxửălỦă
nguyênăliệuătạiăxãăKhắcăNiệm,ăTP.ă
BắcăNinh. 
Kểă từă ngàyă 01/01/2005,ă Côngă tyă
chínhă thứcă chuyểnă sangă hoạtă độngă
theoăhìnhăthứcăcôngătyăcổăphầnătheoă
quyếtă địnhă sốă 1316ă QĐ/CTă ngàyă
10/08/2004ă c栄aă Ch栄ă tịchă UBNDă
tỉnhăBắcăNinh. 

2006  

Khánhă thànhă Nhàă máyă chếă biếnă
thứcă ĕnă thuỷă sảnă Kinhă Bắc 4 
tấn/gi運; Thànhă lập Côngă tyăTNHHă
Đầuă tưăvàăphátă triểnăchĕnănuôiăgiaă
công và Xíă nghiệpă giốngă lợnă Lạcă
Vệ 

2007   

ThànhălậpăCôngătyăTNHHăDịchăv映ă
thươngă mạiă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă
TNHHă Cảngă Dabacoă Tână Chi,ă
Côngă tyăTNHHăMTVăDabacoăTâyă
Bắc. 

2008   

Thànhă lậpă Côngă tyă TNHHă Lợnă
giốngăDabaco,ăCôngătyăTNHHăĐầuă
tưăphátătriểnăchĕnănuôiălợnăDabacoă
vàă Côngă tyă TNHHă Chếă biếnă thựcă
phẩmăDabaco. 

Ngàyă 18/3/2008,ă cổă phiếuă c栄aă
Côngă tyă chínhă thứcăđượcăniêmăyếtă
tạiă Trungă tâmă giaoă dịchă chứngă
khoánăHàăNội. 

Ngàyă29/4/2008,ăĐHĐCĐăđãăthôngă
quaăquyếtă địnhăđổiă tênăCôngă tyă cổă
phầnă Nôngă sảnă Bắcă Ninhă thànhă
CôngătyăcổăphầnăDabacoăViệtăNam. 

 

 

2009  

Khánhă thànhă Nhàă máyă chếă biến 
thứcă ĕnă chĕnă nuôiă Dabacoă côngă
suấtă25ătấn/gi運ătạiăKhuăcôngănghiệpă
Khắcă Niệm,ă thànhă phốă Bắcă Ninh,ă
Siêuă thịă Dabacoă tạiă phốă Lạcă Vệ,ă
TiênăDu,ăBắcăNinh. 

Phátă hànhă thànhă côngă 2ă đợtă phátă
hànhăcổăphiếuăriêngălẻăđểăsápănhậpă
Côngă tyă cổăphầnă thươngămạiăHiệpă
Quang vàă phátă hànhă choă cổă đôngă
chiếnă lược,ă nângă vốnă điềuă lệă c栄aă
côngă tyă lênă 254.466,6ă triệuă đồngă
tươngăđươngă25.446.660ăcổăphần. 

2010   

Đưaă vàoă hoạtă độngă Nhàă máyă chếă
biếnă thịtă gà,ă thànhă lậpă Côngă tyă
TNHHăBấtă độngă sảnăDabaco,ăCôngă
tyă TNHHă ĐTXD&PTă Hạă tầngă
Dabaco, Trungă tâmă thươngă mạiă
Dabacoă tạiăĐư運ngă LỦăTháiăTổ,ăTP.ă
Bắcă Ninh,ă Côngă tyă TNHHă Lợnă
giốngăhạtănhânăDABACO. 

Đểănângăcaoăsảnălượngăsảnăxuấtăvàă
tiêuăth映ăthứcăĕnăchĕnănuôi,ăCôngătyă
đãăthànhălậpăNhàămáyăsảnăxuấtăthứcă
ĕnăchĕnănuôiă tạiăKCNăĐạiăĐồngă– 
HoànăSơn,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcă
Ninh,ăvàă táiă cơăcấuă lạiămộtă sốăđơnă
vịăthànhăviên,ăchuyểnămộtăsốăđơnăvịă
hạchătoánăph映ăthuộcăthànhăCôngătyă
TNHHămộtăthànhăviên,ăsápănhậpăXíă
nghiệpănganăgiốngăPhápăvàoăCôngă
tyă TNHHă ĐT&PTă chĕnă nuôiă giaă
công.ă 
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2011  

Côngătyăhoànătấtăđợtăphátăhànhă18.164.440ăcổă
phiếuăvàă2.544.666ătráiăphiếuăchuyểnăđổiănângă
vốnăđiềuă lệăc栄aăCôngă tyă lênă436.111.000.000ă
đồngătươngăđươngă43.611.100ăcổăphần. 

ThànhălậpăCôngătyăTNHHăNôngănghiệpăcôngă
nghệă caoăDabacoăvàă cácădoanhă nghiệpădựă ánă
đểă thựcă hiệnă cácă dựă ánă theoă hìnhă thứcă BTă
gồm :ăCôngătyăTNHHăXâyădựngăHồăĐiềuăHoàă
Vĕnă Miếuă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă TNHHă Xâyă
dựngăĐư運ngă từăĐềnăĐôă đếnăđư運ngă vànhă đaiă
IIIăvàăTLă295BăTừăSơn.ă 

ChấmădứtăhoạtăđộngăChiănhánhătạiăHàăNội.ăă 

Tạiă Đạiă hộiă cổă đôngă thư運ngă niênă ngàyă
26/3/2011,ăCôngă tyăđãăđổiă tênă thànhăCôngă tyă
cổăphầnăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam.ă 

 

  

 

 

NGÀNHăNGH陰 KINHăDOANHăCHệNH  

 

 
 

 

 

●ăSản suất,ătiêuăth映 thứcăĕnăchĕnănuôi;ă 

●ă Sản xuấtă vàă tiêuă th映 con giốngă giaă súc,ă giaă

cầm, th栄y cầm; 

●ăHoạtăđộngăchĕnănuôiăgiaăcông;ă 

●ăGiết mổ và chế biến thực phẩm;  

●ăKinh doanh bấtăđộng sản,ăđầuătưăxâyădựng hạ 

tầng; 

●ăVàăcácălĩnhăvựcăkinhădoanhăkhác. 

 

 

 

 

 

Đ卯AăBÀNăKINHăDOANH CHệNH Miền Bắc, Miền Trung - Việt Nam 

 

NgƠyă 14/02/2012,ăCôngă tyă đưă th詠că hiệnă chuy吋nă đ鰻iă 671.872ă
tráiă phi院uă thƠnhă 4.798.860ă c鰻ă phi院u,ă nơngă vốnă điềuă lệă củaă
Côngă tyă lênă 484.099.600.000ă đồngă tươngă đươngă 48.409.960ăă
c鰻ăph亥n. 

ThƠnhă l壱pă doanhă nghiệpă d詠ă ánă Côngă tyă TNHHă Xơyă d詠ngă
Đư運ngăKinhăDươngăVươngă3ăvƠăĐư運ngăTrư運ngăChinh 
Khánh thƠnhă NhƠă máyă ch院ă bi院nă TACNă Dabacoă HoƠnă Sơnă
côngăsuấtă5ătấn/hăchuyênăsảnăxuấtăth泳căănăheoăconăt衣iăhuyệnă
TiênăDu,ătỉnhăBắcăninh. 

NgƠyă14/02/2013,ăCôngătyăđưăth詠căhiệnăchuy吋n đ鰻iă1.872.794ă
tráiă phi院uă thƠnhă 14.331.963ă c鰻ăphi院u,ă nơngă vốnăđiềuă lệă củaă
Côngă tyă lênă 627.419.230.000ă đồngă tươngă đươngă 62.741.923ăă
c鰻ăph亥n. 

2012 
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2013 GiảiăthưởngăAsianăFeedăMillerăofătheăYeară2013 

2012 

Huơnăchươngălaoăđ瓜ngăh衣ngăNhấtădoăChủăt鵜chănư噂cătraoătặng 
GiảiăVƠngăChấtălư嬰ngăViệtăNam 
Topă1000ădoanhănghiệpăđóngăthu院ăthuănh壱pănhiềuănhấtă2012 
Top 15 c鰻ăphi院uătrênăsƠnăHNXăđư嬰căniêmăy院tătrênăSởăGDCK Aseană(AseanăStar)ăvƠă
Topă30ăc鰻ăphi院uăcóătínhăthanhăkhoảnăcaoănhấtătrên sƠnăHƠăN瓜iă(HNX 30) 

Cácănĕmătừă2000ăđếnă2006,ă
từănĕmă2009ăđếnă2012 

Giảiăthư荏ngăChấtălượngăViệtăNamăă 

Cácănĕmă
2008,2009,2010,2011,2012 

Chứngănhậnă500ăDoanhănghiệpălớnănhấtăViệtăNam 

2011 

Giảiăthư荏ngă"Sảnăphẩm,ădịchăv映ăViệtăNamăđượcătinădùng" 

Topă100ăhàngăViệtăNamătinădùngăă 

Chứngănhậnăsảnăphẩmăthứcăĕnăchĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcầm,ăth栄yăcầmăđạtădnahăhiệuă"Sảnăphẩm,ădịchă
v映ăViệtăNamăđượcătinădùng" 

2010 

Giảiăthư荏ngă"DoanhănghiệpăHộiănhậpăvàăPhátătriển" 

Giảiăthư荏ngăDoanhănghiệp,ădoanhănhânătiêuăbiểuă1.000ănĕmă 

Chứngănhậnă"ThươngăhiệuăViệt"ăchoăsảnăphẩmăthứcăĕnăhỗnăhợpăTopfeeds 

Topă500ăthươngăhiệuăViệtăhàngăđầuăViệtăNamă2010 

2009 

Topă50ăthươngăhiệuăchứngăkhoánăuyătínătrênăTTCKăViệtăNam 

Giảiăthư荏ngă"DoanhănghiệpăHộiănhậpăvàăPhátătriển" 

Giảiăthư荏ngă"BôngălúaăvàngăViệtăNamă- ThươngăhiệuăVàngăchấtălượng" 

2008 

ChứngănhậnăhàngăNôngăLâmăTh栄yăsảnăViệtăNamăchấtălượngăcaoăvàăuyătínăthươngămại 

Giảiăthư荏ngă"BôngălúaăvàngăViệtăNamă- ThươngăhiệuăVàngăchấtălượng" 

Giảiăthư荏ngăThươngăhiệuăViệtăHộiănhậpăWTO 

CúpăvàngăchoăsảnăphẩmăThứcăĕnăđặcăbiệtăchoălợnăconătậpăĕn 

Giảiăthư荏ngă- CúpăVàngă"Thươngăhiệuăchứngăkhoánăuyătínă&ăCôngătyăcổăphầnăhàngăđầuăViệtă
Nam"đầuăViệtăNam" 

2007 

Huânăchươngălaoăđộngăhạngănhì 

Giảiăthư荏ngă“BôngălúaăvàngăViệtăNamă– ThươngăhiệuăVàng chấtălượng” 

Giảiăthư荏ngă“Doanhănghiệpăhộiănhậpăvàăphátătriển” 

CúpăvàngăChấtălượngăhộiănhậpăchoăsảnăphẩmăthứcăĕnăđậmăđặcăchoălợn 

ChứngănhậnăHàngăViệtăNamăchấtălượngăcaoăchoăngànhăThứcăĕnăchĕnănuôi 

CúpăVàngăToptenăngànhăhàngăThươngăhiệuăViệtăuyătínă– chấtălượngăchoăTĔCNăcaoăcấpăTopfeeds 

Giảiăthư荏ngă“Doanhănhân,ădoanhăănghiệpătiêuăbiểuăViệtăNamăVàng”  

2005 
CúpăVàngă“ThươngăhiệuăvàăNhãnăhiệu”  

CúpăvàngăSảnăphẩmăUyătínăChấtălượngăchoăsảnăphẩmăTĔCNăăTopfeeds,ăDabaco 

2004 
Ch栄ătịchănướcăphongătặngădanhăhiệuăAnhăhùngăth運iăkỳăđ鰻iăm噂i 

Giảiăthư荏ngăSaoăVàngăĐấtăViệtă 

2000 Huânăchươngălaoăđộngăhạngăba 

 
 
 

 
 
 
 
 

CỄCăTHÀNHăTệCH TIểUăBI韻U 
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C愛ăC遺UăT蔚ăCH永CăC曳AăCÔNGăTY 
 

Tậpăđoàn DABACO đãătrảiăquaămộtăchặngăđư運ngăphátătriểnămạnhămẽăcảăvềă
quyămôăvàăchất lượng.ăDABACO hiệnăcóăgầnă30ăđơnăvịăgồmăcácăNhàămáy,ă
CôngătyăTNHHămộtăthànhăviên,ăđơnăvịătrựcăthuộcădoăDABACOălàmăch栄ăs荏ă
hữu, phátătriểnătrênănhiềuălĩnhăvựcăkinhădoanh. 
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Đ愛NăV卯 TR衛C THU浦C 

NhƠămáyăCh院 bi院n th泳căănăchănănuôiăcaoăcấp DABACO 
Địa chỉ: C映măcôngănghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3821243       Fax: 0241.3737526 

 
 
 

NhƠămáyăCh院 bi院n th泳căănăchănănuôiăcaoăcấp TOPFEEDS 
Địa chỉ:ăKhuăcôngănghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3829434       Fax: 0241.3829759 

 
 
 

NhƠămáyăCh院 bi院n th泳căănăchănănuôiăKinhăBắc 
Địa chỉ:ăKhuăcôngănghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3825111   Fax: 0241.3825112 

 
NhƠămáyăch院 bi院n th泳căănăchănănuôiăDABACOăHoƠnăSơn 
Địa chỉ:ăKhuăCôngănghiệpăĐạiăĐồng - HoànăSơn,ăxãăHoànăSơn,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc 
Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăSản xuất thứcăĕnăchĕnănuôi 
Điện thoại: 0241.3848202   Fax: 0241.3848201 

 
ChiănhánhăCôngătyăt衣iăThƠnhăphố Hồ ChíăMinh 
Địa chỉ: 22 ấpă4,ăĐư運ng số 18,ăxãăBìnhăHưng,ăhuyệnăBìnhăChánh,ăTP.HCM 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăKinhădoanhănguyênăliệu chế biến sản xuất thứcăĕnăchĕnă
nuôi;ăKinhădoanhăvậtătưăthiết bị,ăhóaăchất ph映c v映 sản xuấtănông,ăcôngănghiệp;ă… 
Điện thoại: 08 54318385   Fax: 08 54317382 

 
 
 

TrungătơmăChẩnăđoánăthúăyăDABACO 
Địa chỉ: C映măcôngănghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăHoạtăđộngăthúăy,ăchẩnăđoánăbệnhăđộngăvậtăđưaăraăphácăđồă
điềuătrị,ădịchăv映ăkiểmătra,ăkhámăchữaăbệnhăđộngăvật,ătiêmăch栄ng,ădịchăv映ăthúăyălưuăđộng. 
Điệnăthoại:ă0241.3717358   Fax: 0241.3717359 

 

NhƠăhƠngăDABACO 
Địa chỉ:ăKhuăcôngănghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 0241.3828877 

 

NhƠăhƠngăHư噂ngăDương 
Địa chỉ:ăĐư運ngăLỦăTháiăTổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 0241.3737676        Fax: 0241.3737800 

 
C穎aăhƠngăxăngăd亥u 
Địa chỉ:ăXãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinh doanhăchính:ăĐạiălỦăvàăkinhădoanhăxĕngădầu. 
Điện thoại: 0241.3723671 

 CÔNGăTYăTNHHăM浦TăTHÀNHăVIểNăDOăDABACOăLÀMăCH曳 S雲 H頴U  

CôngătyăTNHHăĐ亥uătưăvƠăPhátătri吋năchănănuôiăgiaăcông 
Địa chỉ: C映măcôngănghiệp,ăxãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăcácăhoạtăđộng hỗ trợ chĕnănuôi 
Vốnăđiều lệ:ă25.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.723523   Fax: 0241.723524 
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 CôngătyăTNHHăĐ亥uătưăphátătri吋năchănănuôiăl嬰n DABACO 
Địa chỉ: C映măCôngănghiệp,ăxãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăcácăhoạtăđộng hỗ trợ chĕnănuôi.ăChĕnănuôiă
lợn, lợn thịt, lợn sữa, lợn giống. 
Vốnăđiều lệ:ă30.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3724320      Fax: 0241.3724321 

 CôngătyăTNHHăL嬰n giống DABACO 
Địa chỉ:ăXãăTânăChi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợnăvàăhoạtăđộng hỗ trợ chĕnănuôi.ăSản xuấtăvàă
kinhădoanhămuaăbánălợn, lợn giống. 
Vốnăđiều lệ:ă40.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3721988   Fax: 0241.3721989 

 CôngătyăTNHHăMTVăGƠăgiống DABACO 
Địa chỉ:ăThônăHộ vệ,ăxãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăkinhădoanhăgiống gia cầm. 
Vốnăđiều lệ:ă10.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3723713   Fax: 0241.3723764 
Nĕmă2012,ăthànhălậpăTrungătâmănghiênăcứu ứng d映ngăvàăphátătriển giốngăgiaăsúcăgiaăcầm 

 CôngătyăTNHHăMTVăL嬰n giống L衣c Vệ 
Địa chỉ:ăThônăHộ vệ,ăxãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợn. Sản xuất kinh doanh lợn giống, lợn thịt, 
tinh lợn. Hoạtăđộng dịch v映 chĕnănuôi. 
Vốnăđiều lệ:ă26.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3723938   Fax: 0241.3723522 

 CôngătyăTNHHăL嬰năgiốngăH衣tănhơnăDABACO 
Địa chỉ:ăXãăTânăchi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăHoạtăđộng dịch v映 chĕnănuôi;ăChĕnănuôiăgiaăsúc, gia cầm. 
Sản xuất, kinh doanh lợn giống, lợn thịt, tinh lợn,ătrâu,ăbò.ăSản xuất,ănuôiăgiữ đànălợn 
giống gốc. 
Vốnăđiều lệ:ă80.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3721649   Fax: 0241.3721648 

 CôngătyăTNHHăCh院 bi院n th詠c phẩm DABACO 
Địa chỉ:ăXãăLạc Vệ, huyện TiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăGiết mổ, chế biến, bảo quản thịtăgiaăsúc,ăgiaăcầm.ăĐóngă
góiăvàăđóngăhộp: Thịt hộp,ăxúcăxích,ă.....ăSản xuấtămónăĕn,ăthứcăĕnăchế biến sẵn: Sản xuất 
mónăĕnăsẵn từ thịt gia cầm, thịtăđôngălạnh hoặc thịtătươi; Sản xuất thịt hầmăđóngăhộpăvàă
thứcăĕnăchuẩn bị sẵnătrongăcácăđồ đựngăchânăkhông. 
Vốnăđiều lệ:ă70.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3724343   Fax: 0241.3724296 

 CôngătyăTNHHăNôngănghiệpăCôngănghệ cao DABACO 
Địa chỉ:ăThônăHộ Vệ,ăxãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăSản xuất,ăkinhădoanhărauăanătoànăứng d映ngăcôngănghệ cao. 
Vốnăđiều lệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3724138   Fax: 0241.724126 

 CôngătyăTNHHăMTVăThươngăM衣i Hiệp Quang 
Địa chỉ:ăKhuăcôngănghiệp Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăSản xuấtăvàăkinhădoanhăcácăsản phẩmăbaoăbìătừ nhựa PP, 
PE, composit; Sản xuấtăvàăkinhădoanhănguyênăliệu sản xuất thứcăĕnăchĕnănuôi,.... 
Vốnăđiều lệ:ă30.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3717256   Fax: 0241.717269 

 CôngătyăTNHHăMTVăDABACOăTơyăBắc 
Địa chỉ: C映măcôngănghiệpăMôngăHóa,ăxãăMôngăHóa,ăhuyện Kỳ Sơn,ătỉnhăHòaăBinh. 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăSản xuất thứcăĕnăgiaăsúc,ăgiaăcầmăvàăth栄y sản; Sản xuất 
tinh bộtăvàăcácăsản phẩm từ tinh bột; Chế biếnăvàăbảo quản rau quả; Chế biếnăvàăbảo quản 
nôngăsản thực phẩm;ăBánăbuôn,ăbánălẻ: Thứcăĕnăvàănguyênăliệuălàmăthứcăĕnăchoăgiaăsúc,ă
gia cầmăvàăth栄y sản 
Vốnăđiều lệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0218 3843943                       Fax: 0218 3843943 
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 CôngătyăTNHHăD鵜ch v映 Thươngăm衣i Bắc Ninh 
Địa chỉ: C映măcôngănghiệp Khắc Niệm,ăxãăKhắc Niệm,ăthànhăphố Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăMuaăbánăxuất nhập khẩuănguyênăliệu sản xuất thứcăĕnăchĕnă
nuôi,ăkinhădoanhădịch v映 kháchăsạn,ănhàăhàng,ăsiêuăthị, trung tâmăthươngămại,… 
Vốnăđiều lệ:ă17.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3717388   Fax: 0241.3717377 

Siêu thị Dabaco: 
Địa chỉ: Phố Lạc Vệ,ăxãăLạc Vệ, huyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 0241.3720999       Fax: 0241.3720979 
Trung tâm thưong mại DABACO 
Địa chỉ:ăĐư運ngăLỦăTháiăTổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 0241.3737989       Fax: 0241.3737969 
Trung tâm thương mại DABACO Nguyễn Cao 
Địa chỉ:ăĐư運ng NguyễnăCao,ăPăNinhăXá,ăTPăBắc Ninh 
Điện thoại: 0241.3692666 

  CôngătyăTNHHăBấtăđ瓜ng sản DABACO 
Địa chỉ: Đư運ngăLỦăTháiăTổ,ăthànhăphố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăKinhădoanhăBấtăđộng sản, kinh doanh dịch v映 tưăvấn,ămôăgiới, 
đấuăgiá,ăđịnhăgiá,ăquảngăcáo,ăsànăgiaoădịch bấtăđộng sản. 
Vốnăđiều lệ:ă70.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3875636                   Fax: 0241.3875535 

 CôngătyăTNHHăĐ亥uătưăxơyăd詠ngăvƠăphátătri吋n h衣 t亥ng DABACO 
Địa chỉ:ăĐư運ng HuyềnăQuang,ăphư運ngăNinhăXá,ăTPăBắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ, lắpăđặt hệ thống 
điện, cấp thoátănước, kinh doanh vật liệuăxâyădựng,ătưăvấnăvàăquảnălỦădự ánăđầuătư,ămuaăbánăvàă
choăthuêăxe,ămáyămóc,ăthiết bị. 
Vốnăđiều lệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3813713                 Fax: 0241.3813714 

 CôngătyăTNHHăCảngăDABACOăTơnăChi 
Địa chỉ:ăXã TânăChi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăMuaăbánăvật liệuăxâyădựng, vận tảiăhàngăhóa,ăchoăthuêăvàăkinhă
doanh dịch v映 cầu cảng bếnăbãi,ăđầuătưăxâyădựng hạ tầng. 
Vốnăđiều lệ:ă10.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3724398                   Fax: 0241.3724399 

 
CôngătyăTNHHăNutreco 
Địa chỉ:ăKhuăcôngănghiệpăĐạiăĐồng - HoànăSơn,ăXãăHoànăSơn,ăHuyệnăTiênăDu,ătỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăSản xuất thứcăĕnăchĕnănuôi 
Vốnăđiều lệ:ă50.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3847997                  Fax: 0241.3847994 

 CỄCăDOANHăNGHI烏P D衛 ỄN 
CôngătyăTNHHăXơyăd詠ngăĐư運ng từ ĐềnăĐôăđ院năĐư運ngăVƠnhăđaiăIIIăvƠăTL295BăTừ Sơn 
Địa chỉ:ăĐư運ngăLỦăTháiăTổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ, lắpăđặt hệ thống 
điện, kinh doanh bấtăđộng sản,ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuăgiáăbấtăđộng sản,ăđấuăgiáăquyền sử d映ng 
đất,.... 
Vốnăđiều lệ:ă200.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3737855 – 3895111   Fax: 0241.3825496 

 CôngătyăTNHHăXơyăd詠ng Hồ ĐiềuăHoƠăVănăMi院u Bắc Ninh 
Địa chỉ:ăĐư運ngăLỦăTháiăTổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ, lắpăđặt hệ thống 
điện, kinh doanh bấtăđộng sản,ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuăgiáăbấtăđộng sản,ăđấuăgiáăquyền sử d映ng 
đất,.... 
Vốnăđiều lệ:ă100.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3737855 – 3895111   Fax: 0241.3825496 

 CôngătyăTNHHăXơyăd詠ngăĐư運ngăKinhăDươngăVươngă3ăvƠăĐư運ngăTrư運ng Chinh 
Địa chỉ:ăĐư運ngăLỦăTháiăTổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ, lắpăđặt hệ thống 
điện, kinh doanh bấtăđộng sản,ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuăgiáăbấtăđộng sản,ăđấuăgiáăquyền sử d映ng 
đất,.... 
Vốnăđiều lệ:ă25.000.000.000ăđồng 
Điện thoại: 0241.3895111                                Fax: 0241.3825496 

 Công ty liên kết 
CôngătyăCổ phần TM Bạch Long (vốnăgópălàă321,2ătriệuăđồng, chiếm 6,9%). 
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         CỄCăR曳IăRO 

 

R栄iăroătừănềnăkinhătế 

Nĕm 2012 là một nĕm đầy khó khĕn c栄a nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng,ăđãă
làmăchoămôiătrư運ngăkinhădoanhăbấtă lợiăvớiădoanhănghiệpăvàătácăđộngătiêuăcựcăđếnăhầuăhếtăcácă
lĩnhăvựcăc栄aănềnăkinhătế,ădẫn đến sản xuất kinh doanh c栄a doanh nghiệp trongănướcăgiảm, sức 
mua giảm, hàng tồn kho lớn, sự cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra gay gắt, phức tạp, ... 
Ngànhăsảnăxuấtănôngănghiệpăchịuăảnhăhư荏ngăchung,ăgiáăcảănguyênăliệuătĕngăcao,ăth運iătiết,ădịchăă
bệnhădiễnăbiếnăphứcătạp.ăNĕmă2012ăcũngălàănĕmăkhôngămấyăthuậnălợiăchoăngànhăkinhădoanhăbấtă
độngăsản,ă thịă trư運ngătrầmălắng,ăgiaoădịchăảmăđạm ảnh hư荏ng lớn đến hiệu quả kinh doanh c栄a 
Công ty. 

 

R栄iăroătỷăgiá 

Biếnăđộng ngoại tệ cũngălàămộtătrongăr栄iăroăảnhăhư荏ngăđếnăCôngăty.ăKhoảng 60% nguyên liệu 
sản xuất thức ĕn chĕn nuôi c栄a Công ty được nhập khẩu từ nước ngoài và thanh toán bằng Đô la 
Mỹ nên sự biến động về tỷ giá ngoại tệ là một vấn đề lớn mà Công ty quan tâm. 

 

R栄iăroăvềăcạnhătranhătrênăthịătrư運ng 

Ngànhăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôiăcóăkhảănĕngăraănhậpăngànhăcaoăkhiếnăcôngătyăphảiăcạnhătranhă
vớiănhiềuăđốiăth栄ămới,ăđaădạngăvàăphứcătạp. 

 

R栄iăroăvềănhânăsự 

Trangăthiếtăbịăhiệnăđạiăđòiăhỏiăngư運iălaoăđộngăphảiăcóătrìnhăđộăcao,ăđặtăraănhuăcầuăphảiăđàoătạoă
liênăt映căđểănâng cao trìnhăđộăchuyênămôn,ănghiệpăv映ăvàătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiăchoăđộiăngũăcánă
bộătiếpăcậnătiếnăbộăkhoaăhọcăkỹăthuật.ăBênăcạnhăđóăphảiăcóăcơăchếăthuăhútăvàăgiữăchânăngư運iătài,ă
đặcăbiệtălàăđộiăngũăcánăbộăquảnălỦăvàăcánăbộăkỹăthuậtănhằmăđápăứngănhuăcầuăvềănhânăsựădoăm荏ă
rộngălĩnhăvựcăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aăcôngăty. 
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                   TỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăTRONGăNĔM 
   

             
 
 
 

       K院t quả sản xuất kinh doanh 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nĕmă2012,ădoă tìnhăhìnhă thịă trư運ngăcóănhiềuăkhóăkhĕn,ăgiáănguyênă liệuăđầuăvàoăbiếnăđộngăbấtă
thư運ng,ăgiáă thựcăphẩmăthấpăkéoădàiăkhiếnăngư運iăchĕnănuôiăbịă lỗăphảiă thuăhẹpăhoặcăngừngăsảnă
xuất,ăảnhăhư荏ngăkhôngănhỏăđếnăhoạtăđộngăSXKDăc栄aăcôngăty.ăTuyănhiên,ăvớiăsựăchỉăđạoănhạyă
bénăc栄aăHĐQTăvàăTổngăGiámăđốcănênăkếtăquảădoanhăthu,ălợiănhuậnănĕmă2012ăc栄aăcôngătyăvẫnă
tĕngătrư荏ngăvượtăkếăhoạch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi 
Làălĩnhăvựcăhoạtăđộngăthếămạnh,ăchiếmătỷătrọngă
lớnătrongădoanhăthuăvàălợiănhuậnăhàngănĕmăc栄aă
toànă Côngă ty.ă Cácă thươngă hiệuă thứcă ĕnă chĕnă
nuôiăc栄aăDABACOăđãăđượcăkhẳngăđịnhătrênăthịă
trư運ng,ăđượcăngư運iătiêuădùngătínănhiệmăcao,ădoă
đóă sảnă xuấtă đượcă ổnă định,ă việcă làmă c栄aă côngă
nhână đượcă đảmă bảo.ă Nĕmă 2012,ă nh運ă nângă caoă
nĕngă suấtă sảnăxuấtăvàăphátă triểnă thịă trư運ngănênă
cácă chỉă tiêuă c栄aă mảngă thứcă ĕnă chĕnă nuôiă đềuă
vượtăkếăhoạchăđềăra: 

- Sản lượng tiêu thụ đạt: 359.786 tấn, đạt 
102,8% kế hoạch và tăng 10,5% tương ứng tăng 
34.199 tấn so với năm 2011. 
- Doanh thu đạt: 3.959.599 triệu đồng, đạt 
113% kế hoạch. 

Sản xuất và tiêu thụ con giống gia súc, gia cầm 

Nãmă2012,ă cácă côngă tyă sản xuất giốngăgiaă súcă giaă
cầmăcóănhiều tiến bộ trong cải thiệnăcácăchỉ tiêuăkỹ 
thuật c栄a đànăgiống như: tỉ lệ lợn hậu bị động d映c tự 
nhiênă tĕngă từ 45%ălênă75%,ătỉ lệ số náiăđộng d映c tự 
nhiênăphốiă làă91,7%ă(tãngă11%ăsoăvới nĕmă2011)…ă
gópăphầnănângăcaoăsức khỏeăvàăchất lượng đànăgiống, 
cácăđơn vị đềuăđạt vàăxấp xỉ đạt chỉ tiêuăsản lượng sản 
xuấtăvàătiêuăth映 đãăđề ra. 

GƠăgiống: Sản lượng gà giống tiêu thụ là 3.462.372 
con, đạt 86,6% kế hoạch và tăng 4,17% so với năm 
2011. Nĕmă 2012,ă Côngă tyă Gàă giống đãă hoànă thànhă
việc khảo nghiệm phươngăphápăth映 tinhănhânătạo cho 
gà,ăđồng th運iănghiênăcứu, lai tạo cho ra giốngăgàăđặc 
sản nhiều cựa mới mang tênă“GàăSơnătinh”. 

 

 

 

 

 

 

 

T鰻ng doanh thu đạt: 5.538.849 triệuăđồngă(chưaăbao gồmădoanhă thuă tiêuă th映 nội bộ 1.624.445 
triệuăđồng),ătĕngă1.491.189ătriệuăđồngătươngăđươngătĕngă36,84%ăsoăvới thực hiệnănĕmă2011. 
L嬰i nhu壱nătrư噂c thu院 h嬰p nhất đạt: 305.619 triệuăđồngăđạt 145% kế hoạch,ătĕngă28,5%ăsoăvới 
thực hiệnănĕmă2011. 
L嬰i nhu壱n sau thu院 h嬰p nhất đạt: 249.738 triệuăđồngăđạt 149% kế hoạch,ă tĕngă13,3%ăsoăvới 
thực hiệnănĕmă2011. 

Tỷălệăchiaăc鰻ăt泳călƠ: 15%,ăđ衣tă100% soăvớiăkếăhoạchănĕm. 

BỄOăCỄOăC曳A BANăGIỄMăĐ渦C 
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L嬰n giống:  

- Sản lượng lợn con cai sữa và lợn sau cai 
sữa tiêu thụ: 102.490 con, đạt 101% kế 
hoạch. 

- Tinh lợn ngoại tiêu thụ: 145.606 liều tinh 
lợn ngoại đạt 106,4% kế hoạch. 

Tuyă nhiên,ă cácă chỉ tiêuă về doanh thu, lợi 
nhuận c栄a cácă đơnă vị sản xuất giốngă đều 
khôngăđạt kế hoạch, do ảnhăhư荏ng c栄aă giáă
nguyênăliệuăđầuăvàoătĕngăcaoă(thứcăĕn,ăthuốc 
thúăy,…),ăgiáăthực phẩm thấp,ăgiáăconăgiống 
thấpăđãăảnhăhư荏ng lớnăđến kết quả sản xuất 
kinh doanh c栄aăcácăđơnăvị.  

Hoạt động chăn nuôi gia công  
Nĕmă 2012,ă hoạtă độngă chĕnă nuôiă giaă côngă
gặp rất nhiềuă khóă khĕnă doă giáă thực phẩm 
trênă thị trư運ng 荏 mức thấp trong th運i gian 
dài,ăcácăđơnăvị phảiăbánădướiăgiáăthànhăsản 
xuất, hoạtăđộngăSXKDăkhôngăhiệu quả, hai 
Côngă tyă chĕnă nuôiă giaă côngă đều bị lỗ làmă
ảnhă hư荏ng lớnă đến hiệu quả SXKD chung 
c栄a Tậpăđoàn.ă 

ChănănuôiăgiaăcôngăgƠ: 
- Sản lượng gà thịt tiêu thụ là: 6.127.370 kg, 
đạt 97,1% kế hoạch 

- Sản lượng trứng tiêu thụ: 30.919.608 quả, 
đạt 118,7% kế hoạch 
- Chănă nuôiă giaă côngă l嬰n: Sản lượng lợn 
thịt tiêu thụ: 6.716.119 kg, đạt 84,3% kế 
hoạch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giết mổ và chế biến thực phẩm  
Trongă nĕm,ă côngă tyă tiếpă t映că đưaă raă nhiềuă mặtă
hàng:ă thịtă gàă sạch,ă sảnăphẩmăchếăbiếnă từă thịtă gàă
nhưăgiòăgà,ăruốcăgà,ăxúcăxích,ăđồăhộp,...ăđãăđượcă
ngư運iătiêuădùngăđánhăgiáăcaoăvềăchấtălượng. 
Nĕmă 2012,ă lĩnhă vực giếtă mổă vàă chếă biếnă thựcă
phẩmăvẫnătiếpăt映căgặpănhiềuăkhóăkhĕn,ăsảnălượngă
vàădoanhăthuăchưaăđạtăkếăhoạchăđềăra. 
Nguyênă nhână chínhă ảnhă hư荏ngă đếnă hiệuă quảă
SXKDăc栄aămảngăgiếtămổăvàăchếăbiếnălàădoăhiệnă
tạiăcònănhiềuăcơăs荏ăgiếtămổăth栄ăcông,ăthịăhiếuăc栄aă
ngư運iă tiêuă dùngă chưaă quenă dùngă nhiềuă cácă sảnă
phẩmăchếăbiến,ălựcălượngălaoăđộngătrẻ,ăthiếuăkinhă
nghiệm,ă côngă tácă khaiă thác,ă quảnă lỦă thịă trư運ngă
chưaătốt…ă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
    BỄOăCỄOăTH姶云NGăNIểNă2012ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  

Hoạt động kinh doanh khác 

Bênă cạnhă cácă sảnă phẩmă kinhă doanhă chính, 
Côngă tyă cònă sảnă xuất,ă kinhă doanhă cácă mặtă
hàngă nhưă baoă bìă PP,ă nguyênă liệuă chếă biếnă
thứcăĕnăchĕnănuôi,ăkinhădoanhăbấtăđộngăsản,ă
đầuă tưă xâyă dựngă hạă tầng,ă khuă công  
nghiệp,...ă Nhữngă hoạtă độngă nàyă đóngă gópă
đángăkểăvàoădoanhăthu,ă lợiănhuậnăcũngănhưă
danhătiếngăc栄aăCôngăty. 

Sảnăxuấtăbaoăbì: 
Nĕmă 2012,ă Côngă tyă TNHHă MTVă Thươngă
mạiă Hiệpă Quang đãă sảnă xuấtă vàă tiêuă th映ă
đượcă 39.050.125ă chiếc baoă cácă loại,ă doanhă
thuăđạtă139ătỷă253ătriệuăđồng, lợiănhuận đạt 
5ă tỷă872ă triệuăđồng. Phầnă lớnă lượngăbaoăbìă
sảnă xuấtă raă cungă cấpă choă cácă Nhàă máyă
TACNătrongăTậpăđoàn,ămộtăphầnăxuấtăkhẩuă
vàăbánăraăthịătrư運ngănộiăđịa. 

Thươngăm衣iăd鵜chăv映: 
Nĕmă2012,ăCôngătyăTNHHăDịchăv映ăThươngă
mạiă Bắcă Ninhă đạtă đượcă doanhă thu 561ă tỷă
414ă triệuă đồng.ă Tuyă mảngă kinhă doanhă
nguyênă liệu đạtă kếtă quảă tốt,ă hoàn thànhă kếă
hoạch song doă tìnhă hìnhă kinhă tếă khóă khĕn,ă
sứcă muaă trongă dână suyă giảmă khiếnă mảngă
kinhădoanhăSiêuă thịă bịă lỗ, nênăkếtă quảăhoạtă
độngăchungăc栄aăđơnăvịăkhôngăđạtăkếăhoạch.ă  

Hoạt động đầu tư xây dựng  

Nĕmă 2012ă làă nĕmă thị trư運ng bấtă động sản 
gặp rất nhiềuăkhóăkhĕn,ăcácădự ánăbấtăđộng 
sản hầuă nhưă khôngă cóă giaoă dịch, do vậy, 
Côngătyătạm dừngăđầuătưămớiăvàoăcácădự ánă
kinh doanh bấtăđộng sảnăvàăchỉ tậpătrungăxâyă
dựng,ă hoànă thiệnă cácă hạng m映că côngă trìnhă
ph映c v映 trực tiếp cho hoạtă động sản xuất 
kinhă doanhă chínhă c栄aă côngă ty.ă Nĕmă qua,ă
CôngătyăđãăđưaăvàoăhoạtăđộngăNhàămáyăchế 
biến thứcă ĕnă chĕnă nuôiă Dabacoă Hoànă Sơnă
côngă suất 5 tấn/gi運 tạiă KCNă Đạiă Đồng - 
Hoànă Sơn,ă Nhàă máyă chế biến Thực phẩm 
Dabaco, Hệ thống xử lỦăchất thải tạiăcácăđơnă
vị chĕnănuôi...ăă 
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Ị            T鰻 ch泳căvƠănhơnăs詠 
 

DanhăsáchăBanăđiềuăhƠnh 

TT HọăvƠătên 
Nămă
sinh 

Ch泳cădanh 
Trìnhăđ瓜ăchuyênă

môn 

Sốăc鰻ăph亥năcủaă
côngătyăsởăh英uă

(tínhăđ院nă20/3/2013) 

%/Vốnă
điềuălệ 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo 1957 Tổng Giám đốc 
Thạcă sỹă Quảnă trịă
kinh doanh 

8.962.057 14,28% 

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân 1957 Phó Tổng Giám đốc 
Kỹă sưă cơă khí,ă
Thạcă sỹă Quảnă trịă
kinh doanh 

259.100 0,41% 

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn 1958 Phó Tổng Giám đốc 
Kỹ sưă chĕnă nuôiă
thúăy,ăthạcăsỹăquảnă
trịăkinhădoanh 

63.000 0,1% 

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 1957 Phó Tổng Giám đốc Cửănhânăkinhătế 102.900 0,16% 

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 1954 Phó Tổng Giám đốc Kỹăsưăxâyădựng 27.598 0,04% 

6 ÔngăNguyễnăTrọngăKích 1954 Phó Tổng Giám đốc Kỹăsưăchĕnănuôi 0 0% 

7 
BàăNguyễnăThịăThuă
Hương 

1964 Giám đốc tài chính 
Cửă nhână kinhă tế,ă
Thạcă sỹă quảnă trịă
kinh doanh 

66.000 0,11% 

 

Chínhăsáchănhơn s詠 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Nămă
2010 

Nămă
2011 

Nămă
2012 

1 Số laoăđộng Ngư運i 1.700 2.450 2.500 

2 Thu nhập BQ 1.000đ/ng/th 3.500 4.500 5.000 

DABACOă luônă xácă định “Con người là cội nguồn” 
DABACOăcóăđộiăngũăcánăbộ ch栄 chốtăvàăkỹ thuậtăcóănĕngă
lực,ăgiàuăkinhănghiệm,ă tâmăhuyết,ăđượcăđàoă tạo tạiăcácăcơă
s荏 cóăuyătínătrongăvàăngoàiănước. 

○ Về môi trường làm việc và đãi ngộ với người lao 
động 

Luônătạoăđiều kiệnăchoăngư運iălaoăđộngăălàmăviệc,ăgiaoăcôngă
việcăphùăhợp với khả nĕng.ăĐồng th運iăxâyădựngăcácămối 
quan hệ nhânăsự gắnăbó,ă tinhă thầnăđồngăđội, tạo tinh thần 
đoànăkếtălàămôiătrưòngăquanătrọng nhất trongăcôngăty. 

Việc thực hiện chế độ tiềnă lương,ă nângă lương,ă nângă bậc, 
bảo hiểmăxãăhộiăvàăgiải quyếtăcácăchínhăsáchăchoăngư運i lao 
độngăluônăđượcăđảm bảo kịp th運i,ăđúngăquyăđịnh. 

Bênăcạnhăđó,ăCôngătyăcóăquanătâmăđếnăthânănhânăc栄aăngư運iă
laoăđộngă trongă cácădịpă lễă tết,ă thĕmăhỏiă chaămẹ,ă vợă chồngă
ngư運iălaoăđộngăđauăốm,ăthư荏ngăconăngư運iălaoăđộngăhọcătậpă
giỏi,…. 

○ Chính sách đào tạo và tuyển dụng nhân sự 

Tạoăđiều kiệnăchoăngư運iălaoăđộngăcóănhuăcầuăhọcătậpănângă
caoă trìnhă độ.ăChĕmă lo,ă duyă trìă cácă laoă độngă kỹ thuậtă caoă
thôngăquaăviệcăđánhăgiáăđúngănĕngălựcăc栄aăngư運iălaoăđộng,ă
từă đóă cóă kếă hoạchă đàoă tạoă vàă đàoă tạoă lạiă nhằmă phátă huyă
nĕngălựcăc栄aăngư運iălaoăđộng. 

Bênăcạnhăđó,ăCôngătyăcònăxâyădựngăchiếnălượcăthuăhút,ăđàoă
tạoăvàăphátătriểnăngư運iătài,ăkhôngăngừngăcảiăthiệnăđiềuăkiệnă
làmăviệcăchoăngư運iălaoăđộng. 
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            TỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNH 
      (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012)  

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêuăvề khả năngăthanhătoán    

Khả nĕngăthanhătoánăngắn hạn  
Lần 

1,68 1,35 

Khả nĕngăthanhătoánănhanh  
Lần 

0,62 0,56 

Chỉătiêuăvềăcơ cấu vốn  
  

Hệ số Nợ/Tổngătàiăsản Lần 0,62 0,61 

Hệ số nợ/Vốn ch栄 s荏 hữu Lần 1,6 1,58 

Chỉ tiêu về năng l詠c ho衣t đ瓜ng    

Vòngăquayăhàngătồn kho Lần 6,1 5,1 

Doanh thu thuần/Tổngătàiăsản Lần 1,22 1,34 

Chỉ tiêuăvề khả năngăsinhăl運i    

Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần  
% 

5,63 5,23 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH  
% 

17,9 18,15 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS  
% 

6,9 7,03 

Hệ số lợi nhuận từ hoạtăđộng kinh doanh/DT thuần 
 

% 5,6 6,05 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
% tăng 
giảm 

 Tổng giá trị tài sản  3.201.861.704.999  3.550.505.115.372  10,89 

 Doanh thu thuần  3.917.985.952.546  4.774.350.783.736  21,86 

 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh     219.761.619.400     288.967.916.440  31,49 

 Lợi nhuận khác       17.998.321.388       16.652.068.870  (7,48) 

 Lợi nhuận trước thuế     237.759.940.788     305.619.985.310  28,54 

 Lợi nhuận sau thuế     220.430.274.255     249.738.614.847  13,3 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  20% 15% (25) 
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   Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Nĕmă2012ălàănĕmănềnăkinhătếăthếăgiớiăvàătrongă
nướcăcóănhiềuăbiếnăđộngăphứcătạp,ăkh栄ngăhoảngă
kinhă tế,ă kh栄ngă hoảngă nĕngă lượng,ă thiênă tai,ă lũă
l映t,ădịchăbệnhăxảyăraă trênădiệnărộng.ăBằng kinh 
nghiệmătíchăluỹătrongă17 nĕmăthànhălậpăvàăphátă
triển,ă Bană lãnhă đạoă DABACOă đãă xâyă dựngă
chiếnă lượcă phátă triểnă đúngă đắn,ă phùă hợp,ă thựcă
hiệnă cácă biệnăphápă linh hoạtă đểă nângă caoă nĕngă
lựcătàiăchính,ăđổiămớiăphươngăthứcăquảnătrịăđiềuă
hànhănhằmătốiăưuăhoáăcácănguồnălực,ăđẩyămạnhă
hoạtă độngă sảnă xuấtă kinhă doanhă nênă kếtă quảă
doanhă thu,ă lợiă nhuậnă nĕmă 2012ă đềuă vượtă kếă
hoạch. 

Trongă nĕmă qua,ă Bană Tổngă Giámă đốcă đãă cóă
nhữngă chínhă sách,ă biệnă phápă sátă vớiă tìnhă hìnhă
thựcătế,ăchỉăđạo,ăđiềuăhànhăxuyênăsuốtăcácăphòngă
ban,ăcácăcôngătyăvàăđơnăvịătrựcăthuộcăthựcăhiệnă
cácăchỉătiêu,ăkếăhoạchăsảnăxuấtăkinhădoanhănĕmă
2012ădoăĐạiăhộiăđồngăcổăđôngăvàăHộiăđồngăquảnă
trịăđềăra. 

  Chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ 

 Ngàyă14/02/2013,ăCôngătyăđãăthựcăhiệnăchuyểnă
đổiă 1.872.794ă tráiă phiếuă thànhă 14.331.963ă cổă
phiếuă (giáă chuyểnă đổi:ă 13.067ă đồng/cổă phiếu),ă
nângă vốnă điềuă lệă c栄aă Côngă tyă lênă
627.419.230.000ăđồngă tươngăđươngă62.741.923ă
cổăphần. 

Côngă tyă đãă hoànă thànhă việcă đĕngă kỦă thayă đổiă
vốnăđiềuă lệăvàăniêmăyếtăbổăxungă toànăbộăsốăcổă

phiếuăđượcăchuyểnăđổiătừătráiăphiếuătạiăS荏ă
giaoădịchăchứngăkhoánăHàăNội 

 Trái tức năm 2012 

Côngătyăđãăchiătrả tráiătứcăchoăcácătráiăch栄 
tỷ lệ 10% theo quyếtă địnhă đãă đượcă Đại 
hội cổ đôngă bấtă thư運ngă ngàyă 14/8/2010ă
thôngăqua. 
- Ngàyăchốtădanhăsáchăđể hư荏ngătráiătức: 
11/01/2013. 

- Ngàyă thanhă toánă tiềnă tráiă tức: 
14/02/2013 

- Tổng số tiềnă tráiă tức chi trả: 
18.727.940.000ă đồngă (trênă tổng số 
1.872.794ătráiăphiếu) 

 Cổ tức năm 2012 

Cĕnă cứ vàoă kết quả hoạtă động sản xuất 
kinh doanh, Côngăty đãăchiătrả cổ tức tỷ lệ 
15%/cổ phầnă (1.500ă đồng/cổ phần) theo 
quyếtă địnhă đãă đượcă Đại hội cổ đôngă
thư運ngăniênăngàyă14/4/2012ăthôngăqua. 
- Ngàyăchốtădanhăsáchăđể hư荏ng cổ tức: 
07/12/2012. 
- Ngàyă thanhă toánă tiền cổ tức: 
26/12/2012 
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 
72.614.940.000ă đồngă (trênă tổng số 
48.409.960 cổ phần) 

 

T鰻ng doanh thu đạt: 5.538.849 triệuăđồngă(chưaăbaoăgồmădoanhă thuă tiêuă th映 nội bộ 1.624.445 
triệuăđồng),ătĕngă1.491.189ătriệuăđồngătươngăđươngătĕngă36,84%ăsoăvới thực hiệnănĕmă2011. 
L嬰i nhu壱nătrư噂c thu院 h嬰p nhất đạt: 305.619 triệuăđồngăđạt 145% kế hoạch,ătĕngă28,5%ăsoăvới 
thực hiệnănĕmă2011. 
L嬰i nhu壱n sau thu院 h嬰p nhất đạt: 249.738 triệuăđồngăđạt 149% kế hoạch,ă tĕngă13,3%ăsoăvới 
thực hiệnănĕmă2011. 

Tỷălệăchiaăc鰻ăt泳călƠ: 15%,ăđ衣tă100% soăvớiăkếăhoạchănĕm. 

BỄOăCỄOăC曳A H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ă 
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 Kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động 

●ă Thànhă lậpă Côngă tyă Côngă tyă TNHHă Xâyă
dựngă Đư運ngă Kinhă Dươngă Vươngă 3ă vàă
Đư運ngăTrư運ngăChinh (doanhănghiệpădựăán)ă
đểăthựcăhiệnăcácădựăánăBTăvàădựăánăđốiăứngă
vốn. 
●ăThànhălậpăTrungătâmănghiênăcứuăứngăd映ngă
vàă phátă triểnă giốngă giaă súcă giaă cầmă trựcă
thuộcă Côngă tyă TNHHă MTVă Gàă giốngă
Dabaco, Khánhă thành Nhàă máyă chếă biếnă
TACNăDabacoăHoànăSơn. 

 Công tác an sinh xã hội 

Nĕmă2012,ăCôngătyăđãăquanătâmăsâuăsắcăđếnă
côngătácătừăthiện,ăđảmăbảoăanăsinhăxãăhội,ăđãă
tíchăcựcăthamăgiaăcácăhoạtăđộngăxãăhội,ăcácă
hoạtăđộngătừăthiệnăvàăbảoăvệămôiătrư運ngăc栄aă
địaăphương.ăBênăcạnhăđó,ăCôngă tyăđặcăbiệtă
chúătrọngăvàătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiăchoăcácă
hoạtăđộngăđoànăthể. 
 
 
 

 Thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi 
ích giữa người lao động và cổ đông 

●ăChấpăhànhănghĩaăv映ăc栄aădoanhănghiệpătheoă
quyă địnhă c栄aă phápă luậtă (baoă gồm nghĩaă v映ă
thuế,ăbảoăhiểmăxãăhội,ăbảoăhiểmăyătế,ăbảoăhiểmă
thấtănghiệpăvàăcácănghĩaăv映ătàiăchínhăkhác): 

+ăNộpăNgânăsách:ă230ătỷă312ătriệuăđồngă(baoă
gồmă77ătỷătiềnăsửăd映ngăđất) 

+ăTríchănộpăđầyăđ栄ăBHXH,ăBHYTăvàăkinhăphíă
côngăđoànă theoămứcăquyă địnhă c栄aă luậtă (Nĕmă
2012,ăCôngătyăđãănộpă9ătỷă447ătriệuăđồng). 

●ă Thựcă hiệnă tốtă cácă nghĩaă v映ă theoă quyă địnhă
c栄aăcơăquanăquảnălỦ,ăđảmăbảoăchếăđộăbảoăhiểmă
xãăhội,ăbảoăhiểmăyătếăchoăCBCNVătrongăCôngă
ty.  

●ăCôngătyăđãăchấpăhànhătốtăquy địnhăvềăcôngă
bốăthôngătinăđốiăvớiăCôngătyăniêmăyết.ăBáoăcáoă
tàiă chính,ă báoă cáoă quảnă trị,ă báoă cáoă thư運ng 
niên,ă báoă cáoă vềă giaoă dịchă cổă phiếuă c栄aă cổă
đôngănộiăbộ,ătạmăứngăcổătức….ăđượcăcôngăbốă
kịpăth運i,ăđĕngătảiăđầyăđ栄ătrênăwebsiteăCôngăty. 
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K蔭ăHO萎CHăS謂NăXU遺TăKINHăDOANHă2013ă-2015  
 
 

CỄCăCH迂 TIểUăCHệNHăK蔭 HO萎CH 2013-2015 

Cĕn cứ vàoăkết quả hoạt động SXKD nĕmă2012,ătrênăcơ s荏 phânătíchăthị trư運ngăvàăđánhăgiáănĕng 

lực nội tại,ăHÐQTăvàăBanăTổngăGiámăđốcăxâyădựng kế hoạchă2013ăvàăkế hoạch đếnănãmă2015 

nhưăsau: 
 

STT Chỉătiêu ĐVT Nămă2013 Nămă2014 Nămă2015 

1 Sảnălư嬰ngătiêuăth映ă     

 Thứcăĕnăchĕnănuôi tấn 390.000 430.000 470.000 

 Gàăgiống con 4.700.000 5.300.000 12.000.000 

 Tinhălợn liều 246.375 256.641 256.641 

 Lợnăcaiăsữa con 95.576 106.350 108.665 

 Lợnăsauăcaiăsữa kg 498.597 498.597 498.597 

 Lợnăthịtă(giaăcông) kg 10.211.400 11.743.110 13.504.577 

 Gàăthịt (giaăcông) kg 7.728.000 8.655.360 9.273.600 

 Trứng quả 28.134.000 54.000.000 118.800.000 

 
Đànălợnănáiăcơăbản 

- Trong đó nuôi tại các trại 
gia công 

con 

14.930 

9.000 

16.230 

10.000 

21.230 

15.000 

 
Thựcăphẩmăchếăbiếnă(xúcă
xích,ăđồăhộp,ăthịtăgà,ăthịtă
lợn…) 

kg 1.159.000 1.182.180 1.217.645 

2 T鰻ngădoanhăthu triệuăđồng 7.530.364 8.363.304 9.638.375 

3 L嬰iănhu壱nătrư噂căthu院 triệuăđồng 265.713 313.984 359.515 

4 L嬰iănhu壱năsauăthu院 triệuăđồng 208.723 246.393 283.388 
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M影CăTIểUăT蔚NGăQUỄT 

 

Phátă triểnăCôngătyăthànhămộtătậpăđoànăkinhă
tếă vữngă mạnh,ă tậpă trungă vàoă cácă lĩnhă vựcă
nôngănghiệpă- thựcăphẩmănhằmăkiểmăsoátăvàă
phátăhuyăchuỗiăgiáă trị:ăThứcăĕnăchĕnănuôiă - 
Conăgiốngă- Chĕnănuôiătậpătrungă- Chếăbiếnă
thựcăphẩmă- Tiêuăth映ăsảnăphẩm;ăTĕngăcư運ngă
hoạtă độngă nghiênă cứu,ă ứngă d映ngă tiếnă bộă
khoaăhọcăkỹăthuậtătrongăsảnăxuất;ălaiătạoăvàă
thửănghiệmăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầmăcóănĕngă
suất,ăchấtălượngăcao. 

Liênă t映că cảiă tiến,ă nângă caoă chấtă lượngă sảnă
phẩmă gồm chấtă lượngă thứcă ĕnă chĕnă nuôi,ă
chấtă lượngă conă giốngăvàă cácă sảnă phẩmăchếă
biếnăvớiătiêuăchíă“chấtălượngătốtănhất”,ăđảmă
bảoăvệăsinhăanătoànăthựcăphẩm. 

Chúă trọngăcôngă tácăđàoă tạo,ănângăcaoă trìnhă
độ,ă nĕngă lựcă quảnă lỦ,ă chuyênă mônă nghiệpă
v映,ăđảmăbảoăchấtălượngănguồnănhânălực,ăđặtă
biệtălàăđộiăngũănhânăsựăquảnălỦ. 

Tinhăgiảnăbộămáyăhànhăchính;ăquanătâmăđếnă
đ運iă sốngă vậtă chất,ă tinhă thầnă c栄aă ngư運iă laoă
động,ă đặcă biệtă làă lựcă lượngă laoă độngă trựcă
tiếp. 

Nângăcaoăvịătrí,ăvaiătrò,ătráchănhiệmăc栄aăHộiă
đồngăquảnătrị,ă từngăthànhăviênăHĐQTăđượcă
phânăcôngăph映ătráchăcácămảngăsảnăxuấtăkinhă
doanhă phảiă chỉă đạo,ă giámă sátă chặtă chẽ,ă sátă
saoă vàă chịuă tráchă nhiệmă trướcă HĐQTă vàă
Côngă tyă vềă hiệuă quảă hoạtă độngă c栄aă đơnă vịă
mìnhăph映ătrách. 

Sẵnă sàngă cácă nguồnă lựcă đểă triểnă khaiă thựcă
hiệnă cácă dựă ánă bấtă độngă sảnă khiă thịă trư運ngă
bấtăđộngăsảnăph映căhồi.ăăăăă 

Phátă triểnă bềnă vữngă điă đôiă với bảoă vệă môiă
trư運ngă sinhă tháiă vàă tráchă nhiệmă vớiă cộngă
đồng. 

Tốcăđộătĕngătrư荏ngătổngădoanhăthuăgiaiăđoạnă
2013-2015ă đạtă tốiă thiểuă 10%/nĕm,ă vớiă cơă
cấuăphátătriểnăhợpălỦăgiữaăcácălĩnhăvực. 

GI謂IăPHỄPăTH衛C HI烏N 
 

Lĩnhăv詠c sản xuất,ătiêuăth映 th泳căănăchănă
nuôi 

Làmătốtăcôngătácăthuămua,ăcungăứngănguyênă
liệu sản xuấtă TACN,ă bámă sátă diễn biến thị 
trư運ng,ă nângă caoă nĕngă lực dự báoă giáă cả 
nguyênă liệu,ă đảm bảo cung cấpă đ栄 lượng 
nguyênă liệuă choăcácănhàămáyăhoạtăđộng ổn 
địnhăvàălượngănguyênăliệu dự trữ phùăhợp. 

Tíchăcựcăđổi mớiăphươngă thức quảnă lỦă sản 
xuất,ă phátă huyă sángă kiến cải tiến kỹ thuật, 
nângăcaoănĕngăsuấtălaoăđộng, chấtălượng sản 
phẩm, cải tiến mẫuă mãă sản phẩmă đápă ứng 
nhu cầu c栄aăngư運iăchĕnănuôi. 

Tập trung chỉ đạo,ă giámăsátă chặt chẽ tất cả 
cácăkhâuătrongăquyătrìnhăsản suất,ăquyătrìnhă
kỹ thuật,ă đảm bảo chấtă lượng sản phẩmăvàă
hiệu quả sản xuất kinh doanh c栄aăcôngăty. 

Tiếp t映că đẩy mạnhă côngă tácă khaiă thácă m荏 
rộng thị trư運ngă tiêuă th映 sản phẩm thứcă ĕnă
chĕnănuôiă raă cácăvùng,ămiềnă thôngăquaăcácă
kênhăphânăphốiăđaădạng c栄aăcácăthươngăhiệu 
thứcăĕn. 
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Lĩnhăv詠căchănănuôiăgiaăsúc,ăgiaăc亥m 

Thực hiệnă nghiêmă túcă quyă trìnhă kỹ thuật 

chĕnă nuôi,ă làmă tốtă côngă tácă chọn giống, 

chĕmăsóc,ănuôiădưỡng,ănângăcaoăcácăchỉ tiêuă
kinh tế kỹ thuậtă trongăcácăđơnăvị chĕnănuôiă
giaăsúc,ăgiaăcầm,ăđặc biệtălàăcácătrại giống. 

Thực hiệnănghiêmăngặtăcácăquiăđịnh vệ sinh 

thúăy,ăvệ sinhăphòngădịch,ă làmă tốtăcôngă tácă
quảnălỦ,ăkỹ thuậtăđể đảm bảoăđànăgiống gia 

súc,ăgiaăcầmăsinhătrư荏ng,ăphátătriển tốt, giảm 

tốiă đaă tỷ lệ chết,ă đảm bảoă ană toànă choă đànă
giaăsúc,ăgiaăcầm, tuyệtăđốiăkhôngăđể xảy ra 

dịch bệnh. 

Tĕngă cư運ngă côngă tácă nghiênă cứu, lai tạo 

giốngăgiaăsúc,ăgiaăcầm, tạoănênăthươngăhiệu 

giốngăgiaăsúc,ăgiaăcầm c栄aăriêngăDABACO.ă
Làmă tốtă côngă tácă tuyênă truyền, tiếp thị để 

cung ứng con giốngăgiaă súc,ăgiaăcầm ra thị 
trư運ng.ăĐồng th運i,ătĕngăcư運ngăcôngătácăchĕnă
nuôiăgiaăcôngăcóăhiệu quả đảm bảo thu mua 

giaă súc,ă giaă cầm sạch bệnh, ph映c v映 nhàă
máyăgiết mổ chế biến thực phẩm c栄aăCôngă
ty, từ đóă cungă ứng ra thị trư運ng sản phẩm 

chế biếnăđảm bảoăanătoànăthực phẩm.  

Tĕngătổngăđànălợnănáiăsinhăsản; m荏 rộng quy 

môă đànă lợn thịtă chĕnă nuôiă giaă công;ă tập 

trungă phátă triển mạngă lướiă chĕnă nuôiă giaă
côngă lợnă raă cácă tỉnh;ă nângă caoă chấtă lượng 

con giống, tậpă trungă vàoă việcă tiêmă phòngă
đầyă đ栄 cácă loạiă vacxină điă đôiă vớiă côngă tácă
phòngăngừaăvàăchĕmăsócănuôiădưỡng tốt.   

Lĩnhăv詠căđ亥uătư,ăxơyăd詠ngăvƠăkinhădoanhăbất 
đ瓜ng sản 

Nĕmă2013ăđược dự báoăcònărất nhiều 

khóăkhĕnăđối vớiă lĩnhăvực bấtăđộng sản, do 

vậy,ăHĐQTăxácăđịnh nhiệm v映 chínhălàătập 

trungăđẩy mạnhăcácăhoạtăđộng sản xuất kinh 

doanhă trongă lĩnhăvựcănôngănghiệpă làăchính.ă
Bênă cạnhă đó,ă tiếp t映c triển khai thực hiện 

cácă dự ánă đãă đượcă phêă duyệt,ă trongă đóă ưuă
tiênă thực hiệnă cácă dự ánă quană trọng gồm: 

Khuăcôngănghiệp Quế VõăIII;ăKháchăsạn cao 

tầng - đư運ng NguyễnăĐĕngăĐạo;ăCôngăviênă
Hồ ĐiềuăHoàăVĕnăMiếu; Trungă tâmănghiênă
cứuă vàă phátă triển giốngă giaă súc,ă giaă cầm; 

Trungătâmănghiênăcứu giốngăgàăSơnătinh... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khu trung tâm điều hành – Khu CN 
Quế Võ III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khu khách sạn – Khu CN Quế Võ III 
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QU謂NăTR卯ăCÔNGăTY 
 

          

HO萎TăĐ浦NGăC曳AăHĐQT 
 

*ăThƠnhăviênăvƠăcơăcấuăHĐQT: 
 

TT HọăvƠătên Ch泳cădanh 
Sốăc鰻ăph亥năcủaăcôngătyă

sởăh英uă(tínhăđ院nă
20/3/2013) 

%/Vốnă
điềuălệ 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo Ch栄 tịchăHĐQTăkiêmăTổngăGiámăđốc 8.962.057 14,28% 

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân 
Phóă Ch栄 tịchă HĐQTă kiêmă Phóă Tổng 
Giámăđốc 

259.100 0,41% 

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn 
Phóă Ch栄 tịchă HĐQTă kiêmă Phóă Tổng 
Giámăđốc 

63.000 0,1% 

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 
Thànhă viênă HĐQTă kiêmă Phóă Tổng 
Giámăđốc 

102.900 0,16% 

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 
Thànhă viênă HĐQTă kiêmă Phóă Tổng 
Giámăđốc 

27.598 0,04% 

6 BàăNguyễnăThịăThuăHương 
Thànhă viênă HĐQT,ă Giámă đốcă tàiă
chính 

66.000 0,11% 

7 ÔngăNguyễnăThếăTư運ng ThànhăviênăHĐQT,ăkhôngăđiềuăhành 265.600 0,42% 

8 ÔngăNguyễnăHoàngăNguyên ThànhăviênăHĐQT,ăkhôngăđiềuăhành 71.400 0,11% 

9 ÔngăTạăHữuăKhôi Thànhă viênă HĐQT,ă độc lậpă khôngă
điềuăhành 

62.000 0,1% 

 

*ăCácăti吋uăbanăthu瓜căH瓜iăđồngăquảnătr鵜 
Côngătyăkhôngăthànhălậpăcácă tiểuăbanăthuộcăHộiăđồngăquảnă trị,ăcácăthànhăviênăHộiăđồngăquảnă trịăđượcă
phânăcôngăph映ătráchătừngălĩnhăvựcăc映ăthể. 

* Ho衣tăđ瓜ngăcủaăH瓜iăđồngăquảnătr鵜 

Trongănĕmă2012,ăHĐQTăđãătổăchứcă18ăphiênăhọpătậpătrungăch栄ăyếuăvàoăcácăvấnăđề:ăThựcăhiệnăNghịăquyếtă
c栄aăĐạiăhộiăđồngăcổăđông,ăphêăduyệtăkếăhoạchăSXKD,ăđánhăgiáăkếtăquảăSXKDătrongănĕmăc栄aătừngăđơnăvịă
vàăcôngăty,ăquyếtăđịnhăhạnămứcăvayăvốnăngânăhàng,ăcácăkhoảnăđầuătưăthuộcăthẩmăquyềnăc栄aăHĐQT,ăchiă
trảăcổătứcăvàăcácăvấnăđềăquanătrọngăkhácăc栄aăcôngăty. 
 

Stt ThƠnhăviênăHĐQT Ch泳căv映 
Sốăbu鰻iăhọpă

thamăd詠 Tỷălệ 
LỦădoăkhôngă

thamăd詠 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo Ch栄ătịchăHĐQTăă 18 100%  

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân PhóăCh栄ătịchăHĐQT 18 100%  

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn PhóăCh栄ătịchăHĐQT 18 100%  

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 曳yăviênăHĐQT 17 94% 
Vắngă01ăbuổiă
doăđiăcôngătác 

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 曳yăviênăHĐQT 18 100%  

6 BàăNguyễnăThịăThuăHương 曳yăviênăHĐQT 18 100%  

7 ÔngăNguyễnăHoàngăNguyên 曳yăviênăHĐQT 18 100%  

8 ÔngăNguyễnăThếăTư運ng 曳yăviênăHĐQT 18 100%  

9 ÔngăTạăHữuăKhôi 曳yăviênăHĐQT 18 100%  

3 
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* Ho衣tăđ瓜ngăgiámăsátăcủaăHĐQTăđốiăv噂iăBanăT鰻ngăGiámăđốc 

 HĐQTă đãă thựcă hiệnă tốtă vaiă tròă địnhă
hướng,ă quảnă lỦă vàă giámă sátă toànă diệnă cácă
mặtăhoạtăđộngăSXKD,ăhoạtăđộngăđầuătưăc栄aă
Côngă ty,ă đảmă bảoă thựcă hiệnă tốtă cácă kếă
hoạch,ă nhiệmă v映ă theoă đúngă Nghịă quyếtă
ĐHĐCĐăthư運ngăniênă2012 thôngăqua,ă tuână
th栄ăđúngăphápăluật,ăđồngăth運iăđảmăbảoătínhă
minhăbạchăvàă tạoăđiềuăkiệnă thuậnă lợiăđểăcổă
đôngă vàă cácă nhàă đầuă tưă cũngă nhưă cơă quană
quảnălỦ cóăthểăthựcăhiệnătốtăđượcăchứcănĕngă
giámăsát,ăthanhătra,ăkiểmăsoátăc栄aămình. 

 Thôngă báoă đầy đ栄ă vàă kịpă th運iă cácă
Nghịăquyết,ăQuyếtăđịnhăc栄aăHĐQTăđếnăcácă
thànhăviênăHĐQT,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăTổngă
Giámă đốcă vàă chỉă đạo,ă giámă sátă Bană Tổngă
Giámă đốcă thựcă hiệnă đúng cácă nộiă dungă đãă
đượcăthôngăqua. 

 

         

 
HO萎T Đ浦NG C曳A BAN GIỄM Đ渦C  
 

Ban T鰻ngă Giámă đốc củaă Côngă ty cóă 6ă
thànhăviênăgồm: TổngăGiámăđốcăvàă05ăPhóă
Tổngă Giámă đốcă đượcă phână côngă ph映 tráchă
cácă lĩnhă vực hoạtă động c栄aă Côngă ty:ă Kỹ 

thuật, Vậtătưă– XNK, Thị trư運ng,ăCôngănghệ 

vàăDự án. 

Trongănĕmăqua,ăBanăTổngăGiámăđốcăđãăcóă
nhữngă chínhă sách,ă biệnă phápă sátă vớiă tìnhă
hìnhă thựcă tế,ăchỉăđạo,ăđiềuăhànhăxuyênăsuốtă
cácă phòngă ban,ă cácă côngă tyă vàă đơnă vịă trựcă
thuộcă thựcă hiệnă cácă chỉă tiêu,ă kếă hoạchă sảnă
xuấtăkinhădoanhănĕmă2012 doăĐạiăhộiăđồngă
cổăđôngăvàăHộiăđồngăquảnătrịăđềăra. 

Ch栄ătịchăHĐQTăkiêmăTổngăGiámăđốc,ăđịnhă
kỳă1ăthángă1ălầnătrựcătiếpăchỉăđạoăcuộcăhọpă
giaoă bană vớiă Bană Tổngă Giámă đốc,ă cácă
Trư荏ngă phòngă chứcă nĕngă Côngă ty,ă Giámă
đốcă cácăCôngă tyă TNHHămộtă thànhăviênăvàă
đơnăvịătrựcăthuộcăđểăngheăbáoăcáoătìnhăhìnhă
hoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăđồngăth運iăcóă
Ủă kiếnă chỉă đạoă trựcă tiếpă tạiă cuộcă họp.ă Sauă
mỗiă cuộcă họp,ă cácă thôngăbáoă kếtă luậnă giaoă
bană đượcă gửiă trựcă tiếpă đếnă cácă phòngă ban,ă
cácăđơnăvịătrựcăthuộcăđểătriểnăkhaiăthựcăhiện. 

          
 

HO萎TăĐ浦NGăC曳AăBANăKI韻MăSOỄT 

*ăThƠnhăviênăvƠăcơăcấuăBanăki吋măsoát: 
 

TT HọăvƠătên Ch泳cădanh 
Sốăc鰻ăph亥năcủaăcôngătyăsởă
h英uă(tínhăđ院nă20/3/2013) 

%/Vốnă
điềuălệ 

1 ÔngăNguyễnăVĕnăLĩnh Trư荏ng Ban kiểmăsoát 26.000 0,04% 

2 ÔngăNgôăHuyăTuệ ThànhăviênăBan kiểmăsoát 2.100 0,003% 

3 BàăNguyễnăThịăThùy ThànhăviênăBanăkiểmăsoát 6.300 0,01% 
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* Ho衣tăđ瓜ngăcủa Banăki吋măsoát: 
Trongă nĕmă qua,ă Bană kiểmă soátă đãă thựcă hiệnă
đúngă chứcă nĕngă giámă sátă Hộiă đồngă quảnă trị,ă
Tổngă Giámă đốcă trongă việcă thựcă hiệnă quảnă lỦ,ă
điềuă hànhă côngă tyă vàă cácă nhiệmă v映ă theoă quyă
địnhăc栄aăphápăluậtăvàăđiềuălệăc栄aăCôngăty. 

 Giámă sátă việcă tuână th栄 Nghị quyếtă Đại hội 
đồng cổ đôngăthư運ngăniênănĕmă2012;ăGiámăsátă
việcătuânăth栄 Điều lệ Côngăty,ăPhápăluậtăvàăcácă
Quy chế nội bộ c栄aăCôngăty. 

 Xemăxétătính phùăhợp c栄aăcácăquyếtăđịnh do 
Hộiă đồng quản trị, Tổngă giámă đốcă bană hành;ă
kiểmăsoátătrìnhătự, th栄 t映căbanăhànhăcácăvĕnăbản 
c栄aăcôngătyăphùăhợp vớiăquyăđịnh c栄aăphápăluật 
vàăđiều lệ côngăty.ă 

 Ràă soátă cácă quyă định, quy chế nội bộ c栄a 
Côngăty,ăđưaăraăcácăkhuyến nghị sửaăđổi bổ sung 
choăphùăhợp vớiătìnhăhìnhăthực tế sản xuất kinh 
doanh. 

 Phână tíchă đánhă giáă tìnhă hìnhă tàiă chính,ă hiệu 
quả hoạtăđộng, khả nĕngăbảoă toànăvàăphátă triển 
vốn. 

 Giámăsátăviệc chấpăhànhănghĩaăv映 c栄a doanh 
nghiệpă theoă quyă định c栄aă phápă luật (bao gồm: 
nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính 
khác);  

 Xemă xétă tínhă minhă bạch, kịp th運iă côngă bố 
thôngătinăđể đảm bảo quyền lợiăchoănhàăđầuătư 

*ăĐánhăgiáăviệc th詠c thi nhiệm v映, quyền h衣n 
của H瓜iăđồng quản tr鵜, T鰻ngăGiámăđốc 

 Hộiăđồngăquảnătrị,ăTổngăGiámăđốcăđãăthựcăthiă
đúngăquyềnăhạnăvàănghĩaăv映ăvớiătinhăthầnătráchă
nhiệmăcao,ăvìălợiăíchăhợpăphápăc栄aăCôngătyăvàă
cổăđông.ăHĐQTăđãăbámăsátăcácăm映cătiêu,ăđịnhă
hướngăĐạiăhộiăđồngăcổăđôngăquyếtănghịăđểătriểnă
khaiăcácănhiệmăv映ăc映ăthể.ă 

 Hộiă đồngă quảnă trị đãă tổă chứcă 18ă phiênă họp,ă
cácăphiênăhọpăđượcătiếnăhànhătheoăđúngătrìnhătự,ă
th栄ă t映că quyă định.ă Nộiă dungă cácă phiênă họpă tậpă

trungăch栄ăyếuăvàoăcácăvấnăđề:ăThựcăhiệnăNghịă
quyếtă c栄aă Đạiă hộiă đồngă cổă đông,ă phêă duyệtă kếă
hoạchăSXKDăvàăđánhăgiáăkếtăquảăSXKD trong 
nĕmăc栄aătừngăđơnăvịăvàăcôngăty,ăquyếtăđịnhăđầuă
tư,ăquyếtăđịnhăthànhălập,ăgiảiă thểăchiănhánh,ăchiă
trảă cổă tứcă vàă cácă vấnă đềă quană trọngă khácă c栄aă
côngăty. 

 Vềă côngă tácă kiểmă traă nộiă bộ:ă Bană lãnhă đạoă
côngătyăđãăthànhălậpăđoànăkiểmătraătoànădiệnăcácă
mặtă hoạtă độngă c栄aă mộtă sốă côngă tyă thànhă viênă
(Côngă tyă Hạă tầng,ă Côngă tyă chếă biếnă thựcă
phẩm…).ă Đoànă kiểmă traă đãă phátă hiệnă đượcă
nhữngăyếuăkémătrongăcôngătácăquảnălỦăvàăđưaăraă
cácăbiệnăphápăxửălỦăphùăhợp. 

* K院tă quảă thẩmă đ鵜nhă báoă cáoă tƠiă chínhă
nămă2012 

 Hộiă đồngă quảnă trịă lựaă chọnă Côngă tyă TNHHă
KPMGă thựcă hiệnă việcă kiểmă toánă báoă cáoă tàiă
chínhănĕmă2012ăc栄aăCôngăty 

 Báoăcáoă tàiăchínhăđượcălậpăđãătuânăth栄ăđúngă
chếăđộăkếătoánăvàăchuẩnămựcăkếătoánăViệtăNam,ă
đãăđượcăkiểmătoánăb荏iăCông ty TNHH KPMG. 
Cácăsốăliệuătrongăbáoăcáoătàiăchínhăđãăphảnăánhă
mộtăcáchătrungăthựcăvàăhợpălỦ. 

 Báoă cáoă tàiă chínhă đượcă lậpă theoă từngă quỦ, 
phảnăánhăđầyăđ栄,ăminhăbạchăhoạtăđộngăc栄aăTậpă
đoàn. 

* Việcă th詠că hiệnă cácă quyă đ鵜nhă vềă quảnă tr鵜ă
Côngăty  

Côngă tyă luônă tuână th栄 cácă quyă địnhă quảnă trịă
Côngă tyă theoă cácă quyă địnhă c栄aă phápă luậtă nhưă
Quyếtă địnhă sốă 12/2007/QĐ-BTCă ngàyă
13/3/2007;ă Quyếtă địnhă sốă 15/2007/QĐ-BTC 
ngàyă19/3/2007;ăThôngătưăsốă121/2012/TT-BTC 
ngàyă26/7/2012.ăNgoàiăra,ăCôngătyăcònătuânăth栄ă
cácăquyăđịnhăvềăquảnătrịăCôngătyă theoăQuyăchếă
quảnătrịăCôngătyăđãăbanăhành. 

 
ThùălaoăcủaăHĐQT,ăBanăKi吋măsoátăvƠăThưăkỦăHĐQTănămă2012 
 
 - TổngăsốătiềnăthùălaoăđãăchiăchoăcácăthànhăviênăHộiăđồngăquảnătrịănĕmă2012ălà:ă1.223ătriệuăđồngă
(09ăngư運i)ăbằngă67,9%ăkếăhoạchăngânăsáchăphêăduyệt. 

- TổngăsốătiềnăthùălaoăđãăchiăchoăcácăthànhăviênăBanăkiểmăsoátăvàăThưăkỦăHĐQTălà:ă117ătriệuă
đồngă(4ăngư運i)ăbằngă58,5%ăkếăhoạchăngânăsáchăphêăduyệt. 
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9,56%

48,83%

41,61%

Cổ đông nhà nước

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

            QUANăH烏ăC蔚ăĐÔNG 

 
 

Vớiătưăcáchălàăđại diện cho ch栄 s荏 hữu,ătônăchỉ tối cao trong hoạt 

động c栄a Hộiăđồng quản trị vàăBanăkiểmăsoátălàăđảm bảo quyền lợi 

hợpăphápăvàăchínhăđángăc栄a cổ đông.ăMọi hoạtăđộng c栄aăHĐQT,ă
BKSă đềuă tuână theoă quyă định tại Luật doanh nghiệp,ă Điều lệ vàă
Nghị quyết c栄a Đại hộiăđồng cổ đôngăCôngăty. 

Hoạtăđộngăcôngăbố thông tin kịp th運i,ăchínhăxácăvàăđầyăđ栄 theo quy 

định c栄aăphápă luật. Mọi thắc mắc c栄a cổ đôngăvàăcácănhàăđầuă tưă
đềuăđược giảiăđápăthôngăquaăbộ phận quảnălỦăcổ đôngăc栄aăCôngăty. 

Việcăcôngăbố thôngătinătuânăth栄 đúngăcácăquyăđịnh c栄aăphápăluật về 
chứngăkhoánăvàăthị trư運ng chứngăkhoán,ăquyăđịnh c栄aăUBCKăNhàă
nước, S荏 giao dịch chứngă khoánă Hàă Nộiă vàă Trungă tâmă lưuă kỦă
chứngăkhoán. 

DABACOăluônăthựcăhiệnăcôngăbốăthôngătinăđầyăđ栄,ăchínhăxác,ăđúngăhạn,ăđồngăth運iăcũngăđĕngătảiăbáoăcáoătàiăchínhă
vàăcácăthôngătinăquanătrọngătrênătrangăwebsiteăc栄aăcôngăty:ăwww.dabaco.com.vn.  
  

         C鰻ăph亥n 
 
 

- Tổngăsốăcổăphầnăđangălưuăhành (tínhăđếnăngàyă20/3/2013): 62.741.923ăcổăphần  
- Cổăphiếuăquỹ:ă0ăcổăphiếu 
- Loạiăcổăphiếu:ăCổăphiếuăphổăthông 
- Mệnhăgiá:ă10.000ăđồng 

 
         Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăquỹ:ăKhôngăcó 
 
 

         Cơăcấuăc鰻ăđôngăt衣iăth運iăđi吋măchốtădanhăsáchăc鰻ăđôngăngƠyă20/03/2013 
 

 

STT C鰻ăđông Sốăc鰻ăph亥năsởă
h英u 

Tỷălệ 
(%) 

I C鰻ăđôngătrongănư噂c   36.634.261  58,39 

1 CổăđôngăNhàănước     6.000.000  9,56 

2 
Hộiăđồngăquảnătrị,ăBanăgiámă
đốc,ăkếătoánătrư荏ng,ăBană
kiểmăsoát 

    9.914.055  15,80 

3 
Cổăđôngălàăngư運iălaoăđộngă
trongăCôngăty     4.458.620  7,11 

4 Cổăphiếuăquỹ 0  0 

5 Cổăđôngăkhác   16.261.586  25,92 

II C鰻ăđôngănư噂căngoƠi   26.107.662  41,61 

  T鰻ngăC瓜ng   62.741.923  100 

4 

http://www.dabaco.com.vn/


  
    BỄOăCỄOăTH姶云NGăNIểNă2012ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  

        Danhăsáchăc鰻 đôngăl噂n t衣i th運iăđi吋m chốtădanhăsáchăngƠyă20/03/2013 
 
 

STT C鰻ăđông Đ鵜aăchỉ Sốăc鰻ăph亥nă
sởăh英u 

Tỷălệă
(%) 

1 
TổngăCôngătyăĐầuătưăvàăKinhă
doanhăvốnăNhàănướcă- Côngătyă
TNHH 

Sốă117ăTrầnăDuyăHưng,ăP.TrungăHoà,ă
Q.CầuăGiấy,ăHàăNội 6.000.000 9,56 

2 NguyễnăNhưăSo 
87ăLêăVĕnăThịnh,ăphư運ngăSuốiăHoa,ăTPă
BắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 

8.962.057 14,28 

 3 CôngătyăTNHHăquảnălỦăquỹăSSI Tầngă5ăToà nhàă1CăNgôăQuyền,ăHoànă
Kiếm,ăHàăNội 3.711.640 5,92 

4 Red River Holding 9A TúăXương,ăP7,ăQ3,ăTP.HCM 7.352.036 11,72 

5 Vietnam Equity Holding 
12/F TMS Building, 172 Hai Ba Trung 
St, District 1, HCM City 

3.259.893 5,20 

6 
Fraser Investment Holdings 
Pte.Ltd 

112 Robinson Road, #11-03, Robinson 
112, Singapore (068902) 

4.726.900 7,53 

   T鰻ngăc瓜ng        34.012.526 54,21 

 
 

        Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uă(tínhăđ院năngƠyă30/3/2013) 
 

TT 
Ngư運iăth詠că

hiệnăgiaoăd鵜ch 

Quanăhệă
v噂iăc鰻ă

đôngăn瓜iă
b瓜 

Sốăc鰻ăphi院uăsởăh英uă
đ亥uăkỳ 

Sốăc鰻ăphi院uăsởăh英uă
cuốiăkỳ 

LỦădoătăng,ă
giảmă(mua,ăbán,ă

chuy吋năđ鰻i,ă
thưởng...) 

Ghi 
chú Sốăc鰻ă

phi院u 
Tỷălệ Sốăc鰻ă

phi院u 
Tỷălệ 

1 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

4.555.500 10,45% 5.555.500 12,74% 

Mua 1.000.000 
CPătừăngàyă
10/01/2012 – 
12/01/2012 

(*) 

2 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

5.555.500 11,48% 6.296.800 13,01% 

Chuyểnăđổiă
103.782ătráiăphiếuă
thànhă741.300ăcổă
phiếuătạiăngàyă
14/02/2012 

(**) 

3 
BàăNguyễnăThịă
TânăHoà 

Conăgáiă
ôngă
Nguyễnă
NhưăSo 

171.700 0,35% 208.492 0,43% 

Chuyểnăđổiă5.151ă
tráiăphiếuăthànhă
36.792ăcổăphiếuă
tạiăngàyă
14/02/2012 

(**) 

4 
BàăNguyễnăThuă
Hiền 

Conăgáiă
ôngă
Nguyễnă
NhưăSo 

183.300 0,38% 222.585 0,46% 

Chuyểnăđổiă5.500ă
tráiăphiếuăthànhă
39.285ăcổăphiếuă
tạiăngàyă
14/02/2012 

(**) 
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TT 
Ngư運iăth詠că

hiệnăgiaoăd鵜ch 

Quanăhệă
v噂iăc鰻ă

đôngăn瓜iă
b瓜 

Sốăc鰻ăphi院uăsởăh英uă
đ亥uăkỳ 

Sốăc鰻ăphi院uăsởăh英uă
cuốiăkỳ 

LỦădoătăng,ă
giảmă(mua,ăbán,ă

chuy吋năđ鰻i,ă
thưởng...) 

Ghi 
chú Sốăc鰻ă

phi院u 
Tỷălệ Sốăc鰻ă

phi院u 
Tỷălệ 

5 
ÔngăNguyễnă
VĕnăMạnh 

曳yăviênă
HĐQT 

23.900 0,049% 25.685 0,053% 

Chuyểnăđổiă250ă
tráiăphiếuăthànhă
1.785ăcổăphiếuătạiă
ngàyă14/02/2012 

(**) 

6 
Công ty TNHH 
QuảnălỦăQuỹă
SSI 

Cổăđôngă
lớn 

2.738.233 5,66% 2.111.833 4,36% 

Bánă626.400ăCPă
từăngàyă
30/01/2012 – 
29/3/2012 

(**) 

7 
Vietnam 
Holding Limited 

Cổăđôngă
lớn 

0 0% 2.816.400 5,82% Mua 2.816.400 
CP 

(**) 

8 
Vietnam 
Holding Limited 

Cổăđôngă
lớn 

2.816.400 5,82% 2.977.500 6,15% 

Mua 161.100 CP 
từăngàyă
04/04/2012 – 
01/06/2012 

(**) 

9 
Fraser 
Investment 
Holdings Pte.Ltd 

Cổăđôngă
lớn 

2.377.400 4,91% 2.496.900 5,16% Mua 119.500 CP 
ngàyă23/08/2012 

(**) 

10 
Fraser 
Investment 
Holdings Pte.Ltd 

Cổăđôngă
lớn 

2.496.900 5,16% 3.058.700 6,32% 

Mua 561.800 CP 
từăngàyă
24/08/2012 -  
28/08/2012 

(**) 

11 
Fraser 
Investment 
Holdings Pte.Ltd 

Cổăđôngă
lớn 

3.058.700 6,32% 3.547.000 7,33% 

Mua 488.300 CP 
từăngàyă
29/08/2012 -  
01/10/2012 

(**) 

12 
Fraser 
Investment 
Holdings Pte.Ltd 

Cổăđôngă
lớn 

3.547.000 7,33% 4.227.400 8,73% Mua 680.400 CP 
ngàyă19/10/2012 

(**) 

13 
Fraser 
Investment 
Holdings Pte.Ltd 

Cổăđôngă
lớn 

4.227.400 8,73% 4.726.900 9,76% Mua 499.500 CP 
ngàyă20/11/2012 

(**) 

14 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

6.296.800 13,01% 6.513.466 13,45% 
Mua 216.666 CP 
ngàyă11/01/2013 

(**) 

15 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

6.513.466 10,38% 8.312.057 13,25% 

Chuyểnăđổiă
235.022 tráiăphiếuă
thànhă1.798.591 
cổăphiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(***) 



  
    BỄOăCỄOăTH姶云NGăNIểNă2012ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  

TT 
Ngư運iăth詠că

hiệnăgiaoăd鵜ch 

Quanăhệă
v噂iăc鰻ă

đôngăn瓜iă
b瓜 

Sốăc鰻ăphi院uăsởăh英uă
đ亥uăkỳ 

Sốăc鰻ăphi院uăsởăh英uă
cuốiăkỳ 

LỦădoătăng,ă
giảmă(mua,ăbán,ă

chuy吋năđ鰻i,ă
thưởng...) 

Ghi 
chú Sốăc鰻ă

phi院u 
Tỷălệ Sốăc鰻ă

phi院u 
Tỷălệ 

16 
ÔngăNguyễnă
VĕnăMạnh 

曳yăviênă
HĐQT 

25.685 0,041% 27.598 0,044% 

Chuyểnăđổiă250 
tráiăphiếuăthànhă
1.913 cổăphiếuătạiă
ngàyă14/02/2013 

(***) 

17 
BàăNguyễnăThịă
TânăHoà 

Conăgáiă
ôngă
Nguyễnă
NhưăSo 

208.492 0,33% 247.911 0,4% 

Chuyểnăđổiă5.151ă
tráiăphiếuăthànhă
39.419 cổăphiếuă
tạiăngàyă
14/02/2013 

(***) 

18 
BàăNguyễnăThuă
Hiền 

Conăgáiă
ông 
Nguyễnă
NhưăSo 

222.585 0,35% 264.675 0,42% 

Chuyểnăđổiă5.500ă
tráiăphiếuăthànhă
42.090 cổăphiếuă
tạiăngàyă
14/02/2013 

(***) 

19 
CôngătyăTNHHă
QuảnălỦăQuỹă
SSI 

Cổăđôngă
lớn 

0 0% 3.711.640 5,92% 

Chuyểnăđổiă
485.000 tráiăphiếuă
thànhă3.711.640 
cổăphiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(***) 

20 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

8.312.057 13,25% 8.962.057 14,28% 

Mua 650.000 CP 
từăngàyă
28/02/2013 -  
01/03/2013 

(***) 

21 
Vietnam Equity 
Holding 

Cổăđôngă
lớn 

2.047.471 3,26% 3.310.193 5,28% 

Chuyểnăđổiă
165.000 tráiăphiếuă
thànhă1.262.722 
cổăphiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(***) 

22 
Red River 
Holding 

Cổăđôngă
lớn 

5.038.499 8,03% 7.352.036 11,72% 

Chuyểnăđổiă
302.310 tráiăphiếuă
thànhă2.313.537 
cổăphiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(***) 

 

Ghi chú:  (*): Tỷ lệ % được tính trên vốn điều lệ 436.111.000.000 đồng. 

               (**): Tỷ lệ % được tính trên vốn điều lệ 484.099.600.000 đồng. 

  (***): Tỷ lệ % được tính trên vốn điều lệ 627.419.230.000 đồng. 
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                 VĔNăHOỄăDOANHăNGHI烏Pă-  TRỄCHăNHI烏MăC浦NGăĐ唄NG 
 
 

 
                     VĔNăHOỄăDOANHăNGHI烏Pă 

Trongăquáă trìnhăxâyădựngăvàăphátă triển,ăvĕnăhóaădoanhănghiệpă luônăđược DABACO 

chúă trọngăhoànă thiệnăđể phátăhuyăcaoănhấtăcácănguồn lực ph映c v映 cho sản xuất kinh 

doanh, từ đóănângăcaoăhiệu quả kinhădoanh,ăđảm bảo sự phátătriển bền vững.ăVĕnăhóaă
doanh nghiệp doăDABACOăxâyădựng dựaă trênănhữngăgiáă trị cốtă lõiămàăbất kỳ nhână
viênănàoăcũngăđượcăgiáoăd映căvàătuyênătruyền.ăĐặcătrưngăcơăbản c栄a hệ thốngăvĕnăhóaă
doanh nghiệpăDABACO,ăđóălà:ăKháchăhàngălàătrungătâmăc栄a mọiăcôngăviệc,ăluônăcungă
cấpăchoăkháchăhàngăsản phẩm vàădịch v映 tốt nhất, khuyếnăkhíchăsự sángătạo,ăthíchăứng 

với nhữngă thayăđổiănhanhăchóngăc栄aămôiă trư運ngăkinhădoanh,ă luônă luônăhọc hỏi, cải 

tiến,ăđề caoătínhătập thể trong quảnălỦăvàăraăquyếtăđịnh, quan hệ giữa cácăthànhăviênă
trong doanh nghiệpăđoànăkết, hợp tácătrongăcôngăviệc,ătínhăkỷ luậtăcao,ătíchăcực tham 

giaăcácăhoạtăđộng cộngăđồng. 
                   

                   TRỄCHăNHI烏M C浦NGăĐ唄NG 
 

○ăQuan hệ xưăh瓜i:  

Bằng chữ tâmălớnătrênătinhăthầnătươngăthân,ătươngăái,ătrongănhiềuănĕmăqua,ăCôngă

tyăvàăCBCNVăđãătíchăcựcăthamăgiaăcácăhoạtăđộngăxãăhội,ăcácăhoạtăđộng từ thiện 

vàăbảo vệ môiă trư運ng c栄aăđịaăphươngădưới nhiềuăhìnhă thứcă tàiă trợ,ă quyênăgópă

tiền, viếngăthĕm,ătặng hiện vật. 

Trongălĩnhăvựcăgiáoăd映c,ăcôngătyăđặc biệtăquanătâmăvàăăhỗ trợ cácăquỹ khuyến học 

c栄a tỉnh. Hằngănĕm,ăcôngătyăđều tặngăquàăchoăcácăconăc栄aăcánăbộ côngănhânăviênă

đạtăthànhătíchăhọc tập giỏiăđể khuyếnăkhíchăcácăem. 
 

○ăQuan hệ kháchăhƠng 

CôngătyăCPăTậpăđoànăDABACOăViệtăNamăluônălàăngư運i bạn tin cậy c栄aăcácăbạn 

hàng.ăQuyền lợi c栄aăkháchăhàngă làă quyền lợi c栄aă côngă ty.ă Luônă cungă cấp cho 

kháchăhàngănhững sản phẩm tốt nhất,ăcùngăchấtălượngăđạtătiêuăchuẩn cao nhất. 
 

○ăQuan hệ đốiătácăkinhădoanh 

Côngătyăluônăduyătrìăvàăphátătriển mối quan hệ hợpătácătốtăđẹp vớiăđốiătácălàmăĕnă

trênăcơăs荏 bìnhăđẳng, tônătrọng lợiăíchămỗiăbên. 
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Một số hìnhăảnhătraoăquàăTết tạiăcácăxã Lạc Vệ, CảnhăHưng,ăTânăChi,ăPhúăLâm,ăHoànăSơnă– 

huyệnăTiênăDu,ăthị trấn Thứa – huyệnăLươngăTài,ăxãăKhắc Niệm – TP. Bắc Ninh  tặngăchoăcácă
hộ giaăđìnhăcóăhoànăcảnhăkhóăkhĕnăvàă02ăbệnh việnăđóngătrênăđịaăbànăthànhăphố Bắc Ninh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BànăgiaoănhàăĐạiăđoànăkết cho hộ nghèoătại 
xãă Bìnhă Định, huyệnă Lươngă Tài,ă tỉnh Bắc 
Ninh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traoăquàătặng cho con c栄a CBCNV – Laoăđộng 
trong Côngăty làăhọc sinh giỏi vàăthiăđỗ đại học: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    BỄOăCỄOăTH姶云NGăNIểNă2012ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  

 

BỄOăCỄOăTÀIăCHệNHăĐÃăĐ姶営C KI韻MăTOỄNă2012 
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