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THƢ NGỎ CT.HĐQT 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN ĐA 

QUỐC GIA IDI 
           

 

Kính thưa: Quý Cổ Đông Công ty CP đầu tƣ & phát triển  

                                                                        Đa Quốc Gia IDI! 

Lời đầu tiên thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tƣ và phát 

triển Đa Quốc Gia IDI, tôi xin gửi lời chào, lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị đã tin tƣởng và 

đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đƣờng vừa qua!  

Kính thƣa Quý cổ đông! Năm 2019 kinh tế Thế Giới lại có nhiều bất ổn khi cuộc chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ - Trung, hai nền kinh tế lớn nhất Thế Giới liên tiếp công kích lẫn nhau. Từ đó làm 

cho thị trƣờng tiêu thụ cũng nhƣ việc lƣu thông hàng hóa Toàn cầu không còn theo quỹ đạo cũ mà 

ngay lập tức thay đổi. Chính vì thế Ban lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng thay đổi và sớm thích 

nghi với môi trƣờng kinh doanh đầy khắc nghiệt này. Minh chứng cho thấy kết quả kinh doanh 

năm 2019 của Công ty chúng ta khá ấn tƣợng khi doanh số tăng trƣởng mạnh và lợi nhuận đạt kỳ 

vọng trong hoàn cảnh khó khăn này. Đó sẽ là hành trang và là động lực để tập thể IDI chào đón 

năm 2020 với nhiều khát vọng và niềm tin chiến thắng khi mọi kế hoạch đƣợc chuẩn bị khá là chu 

đáo. 

Tuy nhiên đầu năm 2020 thì dịch bệnh Covid-19 phát sinh và nhanh chóng lan rộng ra Toàn 

cầu, ngay lập tức kéo theo cuộc khủng hoảng kinh tế làm tê liệt hầu hết tất cả các nền kinh tế trên 

Thế Giới. Bản thân tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính nhƣng so với 

“cuộc khủng hoảng kép” lần này thì mức độ tàn phá thật khủng khiếp. Chỉ trong ba tháng qua 

khủng hoảng đã làm cho hàng loạt Tập đoàn lớn, hàng loạt doanh nghiệp lớn… phải đóng cửa, phải 

cắt giảm công nhân. Công ty chúng ta cũng không ngoại lệ nằm ngoài vòng xoáy khó khăn của 

cuộc Đại khủng hoảng này. Nhƣng điều quan trọng ƣu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải 

ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống cho gần năm ngàn cán bộ công nhân viên của 

chúng ta. Để làm đƣợc điều này thì chúng ta cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo hơn 

nữa, tập thể IDI phải biết cảm thông chia sẻ và “yêu thƣơng” nhau nhiều hơn. Mỗi cổ đông, mỗi 

cán bộ công nhân viên của chúng ta đều là thành viên trong Đại gia đình IDI, trong lúc kinh tế 

thuận lợi thì chúng ta đã bên nhau vậy thì lúc khó khăn này chúng ta lại càng không thể xa nhau, 

chúng ta sẽ vƣợt qua tất cả dù bất cứ khó khăn nào. Bên cạnh đó, trƣớc những khó khăn và thách 

thức nhƣ vậy chúng tôi cũng rất mong Quý đối tác “những ngƣời bạn” đồng hành cùng chúng tôi 

trong thời gian qua sẽ cảm thông, chia sẽ và hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi có đƣợc kết quả tốt 

nhất cũng nhƣ vƣợt qua Đại khủng hoảng này. 

Với tƣ cách CT.HĐQT cũng là ngƣời khai sáng ra Công ty IDI tôi xin hứa sẽ kiến thiết một 

con đƣờng riêng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tàu IDI phát triển. Cuối cùng, thay mặt Hội 

đồng quản trị, Ban điều hành, tôi chân thành cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Cổ đông và Quý Đối 

tác đã luôn ủng hộ và tiếp sức cho Công ty IDI. 

Kính chúc Quý vị cùng gia quyến đƣợc sức khỏe, an lành, hạnh phúc và đạt nhiều thành công 

trong năm 2020! 

Trân trọng! 

                                                                                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                          Chủ tịch  

                                                                                       

                                                                                   

 
 

                                                                                             LÊ THANH THUẤN
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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG          

I/ NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

1.1 Thành lập 

 - Công ty CP Đầu tƣ & Phát triển Đa Quốc Gia IDI đƣợc thành lập năm 2003 theo giấy chứng 

nhận ĐKKD số 4103001715 do Sở Kế hoạch & Đầu tƣ TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

15/07/2003 và Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 19 số 0303141296 ngày 

25/11/2019. 

 - Tên tiếng Việt  : Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 

 - Tên tiếng Anh  : I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION. 

        - Tên viết tắt       : Công ty Cổ phần I.D.I 

 - Vốn điều lệ đăng ký  : 2.276.446.080.000  đồng. 

 - Vốn điều lệ thực góp : 2.276.446.080.000  đồng. 

 - Địa chỉ ĐKKD: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình    Thành, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

 - Điện thoại :         0277 3680 383  Fax: 0277 3680 382 

 - Website :  www.idiseafood.com 

 - Email :  idiseafood@vnn.vn 

 - Mã số thuế : 0303141296 

1.2 Quá trình tăng vốn điều lệ 

 Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thay đổi vốn điều lệ 10 lần, từ số vốn đăng ký ban 

đầu là 29.000.000.000 đồng lên 2.276.446.080.000 đồng. Các lần thay đổi vốn điều lệ trên, Công ty 

đã thực hiện kiểm toán vốn cũng nhƣ đã báo cáo UBCK Nhà nƣớc và lƣu ký niêm yết cho toàn  bộ 

số cổ phần tăng thêm. 

 

 
 

 

http://www.idiseafood.com/
mailto:idiseafood@vnn.vn
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1.3 Các sự kiện khác 

 Trong quá trình phát triển, IDI đã đƣợc vinh dự nhận nhiều giải thƣởng nhƣ sau: 

 - Tháng 10/2009: UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất xắc góp phần 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 - Tháng 01/2010: Hội nghề cá Việt Nam trao giải thƣởng “Danh hiệu chất lƣợng vàng thủy 

sản Việt Nam năm 2009” và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen là một trong 

10 doanh nghiệp xuất xắc nhất nhận giải thƣởng “Danh hiệu chất lƣợng vàng thủy sản Việt Nam 

năm 2009”. 
- Tháng 03/2010: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ tỉnh An Giang khen tặng Chi 

bộ Thủy sản IDI đạt tiêu chuẩn cơ sở “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền. 

- Tháng 04/2010: UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ 

nộp thuế năm 2009. 

- Ngày 10/01/2012: Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tặng bằng khen do 

có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các đơn vị đạt danh hiệu “Chất lƣợng vàng thủy sản Việt 

Nam” lần thứ hai – Năm 2012. 

- Ngày 30/01/2013: UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen CB-CNV Công ty IDI đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Lấp Vò 

năm 2012. 

- Ngày 31/12/2013: Công ty điện lực Đồng Tháp khen tặng Công ty IDI đã sử dụng năng 

lƣợng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2013. 

- Ngày 27/04/2014: Bộ Công thƣơng tặng bằng khen cho Công ty IDI đã có thành tích suất 

sắc trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu năm 2013. 

- Ngày 09/12/2015: Sở Công thƣơng Đồng Tháp khen tăng Công ty IDI đã có thành tích 

năng động sáng tạo, vƣợt khó trong sản xuất kinh doanh và có nhiều đống gốp cho sự phát triển 

ngành Công thƣơng năm 2015. 

      - Năm 2016 IDI đƣợc vinh danh là một trong 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt 

Nam do báo Nhịp cầu Đầu tƣ bình chọn. 
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    - UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu  

phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua năm 2017. 

 

  -  Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam tặng Bằng Khen là Hội viên có đóng góp tích cực cho hoạt 

động Hiệp hội góp phần phát triển bền vững ngành hàng cá tra năm 2017 
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- UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong Phong trào “ Nâng cao 

chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh dạy nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trƣờng 

lao động” năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam chúc mừng là Doanh nghiệp xuất khẩu 

thủy sản xuất sắc năm 2019. 
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- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động Khối, Cụm thi đua năm 2019. 
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II/ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

2.1 Ngành nghề kinh doanh 

 Đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với các ngành nghề sau:  

o Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. Kinh doanh nhà. Kinh doanh 

khách sạn. 

o Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. 

o Mua bán, chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản. Sản xuất và chế biến thức ăn thủy 

sản. 

o Kinh doanh bất động sản (không bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản). Sản xuất bao 

bì nhựa – giấy, nƣớc đóng chai. 

o Sản xuất và đóng hộp dầu, mở động thực vật. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai 

thác đá, cát, sỏi, đất sét. Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa. Bốc xếp hàng hóa cảng biển. Vận tải hàng 

hóa đƣờng bộ bằng ôtô chuyên dụng; đƣờng thủy nội địa bằng phƣơng tiện cơ giới. 

 Lĩnh vực kinh doanh chính:  

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

o Kinh doanh bất động sản. 

o Sản xuất và kinh doanh dầu cá. 

 

    2.2 Tóm tắt quá trình hình thành & phát triển công ty. 

 - Năm 2003, Công ty CP Đầu tƣ & Phát triển Đa Quốc Gia đƣợc thành lập với số vốn ban 

đầu là 29 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, hầu hết Ban điều hành là cán bộ chủ chốt của Công ty CP 

Đầu tƣ & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang. 

 - Năm 2005, IDI khởi động dự án Cụm Công nghiệp Vàm Cống qui mô 23ha tại huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

 - Năm 2006, IDI chi trả đền bù và khởi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cƣ và Cụm CN 

Vàm Cống giai đoạn 1.  

 - Năm 2007, IDI khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh số 1, các hạng 

mục phụ trợ khác và khởi động dự án vùng nuôi cá tra nguyên liệu. 

 - Năm 2008, IDI hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1 và 2 đạt công 

suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày và kho lạnh 4.600 tấn đi vào hoạt động. Ghi tên I.D.I vào 

danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Đồng thời, IDI cũng tiếp tục khởi công 

xây dựng nhà máy chế biến phụ phẩm giai đoạn 1. 

- Năm 2009, I.D.I tiếp tục đầu tƣ máy móc thiết bị giai đoạn 3, tiến tới đạt công suất thiết kế 

600 tấn nguyên liệu/ngày và hoàn thiện nhà máy chế biến phụ phẩm giai đoạn 1.  

- Năm 2010, vận hành nhà máy thủy sản số 1 với công suất thiết kế 600 tấn nguyên 

liệu/ngày.  

- Năm 2011, khởi công dự án Nhà máy tinh luyện dầu cá với công suất thiết kế 100 tấn dầu 

cá thô/ngày và tổng vốn đầu tƣ 300 tỷ đồng (giai đoạn I), diện tích sử dụng 10.600m
2
. Hoàn thiện 

vùng nuôi cá tra theo tiêu chuẩn Global G.A.P, A.S.C, B.A.P gần 6 ha tại xã An Thạnh Trung, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và 10ha ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

- Năm 2012 đầu tƣ Nhà máy tinh luyện dầu cá đến cuối tháng 6/2013 đã hoành thành đƣa 

vào khai thác. Tháng 12 năm 3014 sản phẩm dầu cá cao cấp Ranee chính thức đi vào hệ thống siêu 

thị Việt nam. 

- Ngày 10/10/2015 Công ty IDI đã khởi công dự án nhà máy chế biến thức ăn thủy sản với 

công suất thiết kế 378.000 tấn/năm. Công ty đã mạnh dạng đầu tƣ công nghệ hiện đại nhất nhằm 

tạo ra những sản phẩm tốt nhất với giá thành thấp. Ngoài ra dự án này cũng đang đƣợc nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ điện năng lƣợng mặt trời để thay thế cho nguồn điện phổ thông nhƣ hiện nay. 

Từ đó làm cơ sở đánh giá và mở rộng đầu tƣ cho toàn bộ tất cả các nhà máy nằm trong Cụm công 

nghiệp của Công ty. 

 - Ngoài ra, I.D.I có tên trong top 3 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đông lạnh hàng đầu Việt 

Nam. Đăng ký niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 64/2011/QĐ-SGDHCM ngày 17/05/2011 tại 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.  
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2.3 Địa bàn kinh doanh: 

- Các hoạt động Công ty CP Đầu tƣ và Phát triển Đa Quốc gia IDI tập trung tại trụ sở của 

Công ty, địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Riêng vùng nuôi cá tra nguyên liệu liên kết với công ty đƣợc xậy dựng ở 

lân cận nhà máy đông lạnh với bán kính khoảng 30 km ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần 

Thơ.... Sau khi đƣợc chế biến thì sản phẩm cá tra đông lạnh cũng nhƣ các sản phẩm khác của Công 

ty đƣợc xuất đi rất nhiều nƣớc ở 5 Châu lục. 

 

III/ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 

3.1 Caùc muïc tieâu chính cuûa coâng ty 

- Cá tra là đặc sản của ngƣời tiêu dùng trên Thế giới, là sản vật của đất nƣớc ta và vừa qua 

Chính phủ đã ký quyết định công nhận cá Tra là đối tƣợng thủy sản nuôi chủ lực bên cạnh tôm Sú 

và tôm Thẻ chân trắng.  Đứng trƣớc một đất nƣớc Việt Nam đang đổi mới từng giờ và tầm nhìn 

đến năm 2025 thì ngành thủy sản có một tiềm năng phát triển rất lớn, cơ hội sinh lời rất cao và luôn 

đóng một vai trò quan trọng để phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp của quốc gia. Nên hiện 

tại IDI đang tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín cho chuỗi thủy sản nhƣ sau: 

 

3.1.1) Xây dựng trại cá tra giống: 

- Chất lƣợng cá giống suy giảm là một thực trạng đáng lo ngại, làm giảm hiệu quả nuôi một 

cách nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do chất lƣợng đàn cá bố mẹ bị thoái hóa, lai cận huyết, 

sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất cá bột, cho cá đẻ ép, đẻ non và đẻ nhiều lần 

trong năm, dẫn đến nhiều hệ lụy kèm theo trong việc nuôi cá nhƣ:  

- Tỷ lệ hao hụt: lớn khoảng 25-30%, một số ao cá biệt tỷ lệ hao hụt lên đến 40 – 50%. 

- Chi phí nuôi tăng cao: Trƣớc đây, giống cá tra còn tốt nên thời gian nuôi bình quân 

khoảng 5-6 tháng là cá đã đạt tiêu chuẩn sản xuất (0.8 – 0.9 kg/con) với hệ số thức ăn chỉ khoảng 

1.4kg. Còn hiện nay để đạt đƣợc Size cá trên, ngƣời nuôi phải mất khoảng 8-9 tháng với hệ số thức 

ăn 1.55 – 1.6kg. 

- Chất lƣợng cá nguyên liệu giảm: Chất lƣợng giống cá tra thấp không những ảnh hƣởng 

lớn đến tỷ lệ sống của cá nuôi, năng suất và thời vụ… mà còn ảnh hƣởng đến cả chất lƣợng cá 

nguyên liệu, cá dễ bị còi cọc, dị hình, màu thịt cơ xấu, tỷ lệ thu hồi fillet giảm. 

- Dịch bệnh nhiều hơn:  Theo kết quả khảo sát gần đây của Trung tâm Quốc gia Giống thuỷ 

sản nƣớc ngọt Nam Bộ, tỷ lệ cá tra nuôi ở ĐBSCL bị nhiễm bệnh là khá cao. Hầu nhƣ tất cả các 

vùng nuôi đều xuất hiện những loại bệnh phổ biến trên cá tra nhƣ xuất huyết, trắng mang, trắng 

gan, và nhất là căn bệnh nguy hiểm gan thận mủ… Có những vùng nuôi, tỷ lệ cá tra nhiễm bệnh 

gần nhƣ tới 100%. Cá tra ở ĐBSCL bị bệnh từ nhiều nguyên nhân. Trƣớc hết, là do cá bị nhiễm 

khuẩn gây các bệnh xuất huyết, đốm trắng…, hoặc bị các loài ký sinh trùng (trùng mặt trời, trùng 

bánh xe…), giáp xác ký sinh và nấm gây hại. Bên cạnh đó, chế độ dinh dƣỡng cho cá  không cân 

đối đã gây ra các hội chứng thiếu vitamin, thiếu canxi, môi trƣờng vùng nuôi bị ô nhiễm.... 

- Trƣớc những thách thức trên và mục tiêu phát triển bền vững thì yêu cầu cấp bách đặt ra là 

Công ty cần phải xây dựng một trung tâm giống công nghệ cao, ứng dụng công nghệ hiện đại từ 

việc lai tạo, phát triển những gen tốt cho ra cá tra giống tốt để khắc phục những nhƣợc điểm hiện 

tại nhƣ giảm tỷ lệ hao hụt, rút ngắn ngắn thời gian nuôi, giảm hệ số thức ăn, nâng cao sức đề kháng 

cho cá... Từ đó sẽ giảm chi phí trong việc nuôi cá, kiểm soát giá thành trong việc nuôi, nâng cao 

chất lƣợng cá thành phẩm giúp cho sản phẩm của Công ty có chất lƣợng tốt, có tính cạnh tranh hơn 

và là một trong những chìa khóa để phát triển bền vững cho con cá tra Việt Nam. 
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3.1.2) Phát triển vùng nuôi cá của Công ty: 

- Với mục tiêu khép kín về chuỗi sản xuất cá tra thì ngoài việc có trại cá giống hiện đại vẫn 

chƣa đủ. Công ty cần phải nỗ lực để đầu tƣ cho vùng nuôi của mình một mặt để đảm bảo nguồn 

nguyên liệu cung cấp cho chuỗi sản xuất, mặt khác đảm bảo chất lƣợng cá cũng nhƣ việc kiểm soát 

giá thành. 

 - Với tầm quan trọng nhƣ trên thì công ty dự kiến mở rộng vùng nuôi đến năm 2022 thì 

diện tích vùng nuôi của công ty đạt khoảng 450 ha và đạt các tiêu chuẩn Global G.A.P, A.S.C, 

B.A.P. Công ty đã lập dự án nuôi cá tra với diện tích 34 hecta tại Cồn Qụa, xã Định Yên, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh đó Công ty cũng đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch vùng nuôi ở xã 

Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp với diện tích 12 hecta. Công ty cũng đã mở rộng 

thêm đƣợc 11 hecta vùng nuôi cá nguyên liệu ở huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp và hiện đang 

đƣợc khai thác. Nhƣ vậy đến cuối năm 2019 diện tích tự nuôi cá và nuôi liên kết của Công ty đạt 

hơn 200 hecta  đảm bảo cơ cấu nguyên liệu cung cấp cho nhà máy đông lạnh đạt khoảng 90-95% 

so với nhu cầu nguyên liệu của năm 2020. Các chính sách đi kèm là phải hỗ trợ ngƣời nông dân 

gắn bó lâu dài, đồng hành cùng công ty trên tinh thần hợp tác cả hai bên cùng có lợi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị  

làm việc với đối tác để đầu tƣ phát triển theo chiều sâu. 



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

   IDI cam kết an toàn cho sự hợp tác toàn diện.                                                 Trang 15                                                                

3.1.3) Xây dựng nhà máy chế biến cá tra Fillet xuất khẩu số 3:  

- Toàn bộ lƣợng cá thu hoạch từ vùng nuôi của Công ty kết hợp với nuôi liên kết sẽ đƣợc 

đƣa về nhà máy chế biến đông lạnh để fillet xuất khẩu. Với công suất thiết kế của nhà máy đông 

lạnh số 1 là 300 tấn nguyên liệu/ngày (hoạt động 12 giờ) thì hiện tại nhà máy đã hoạt động hết 

công suất.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tháng 05/2016 thì nhà máy số 2 đã đi vào hoạt động với công suất thiết kế là 150 tấn 

nguyên liệu/12 giờ/ngày  thì năm 2017, 2018 cũng đã hoạt động hết công suất mà vẫn chƣa đáp 

ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, Công ty đã thuê một số nhà máy để gia công thêm. 
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- Bên cạnh việc hoàn thành Kho lạnh số 3 với sức chứa 10.000 tấn thành phẩm, Công ty đã 

khởi công xây dựng nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu số 3 với công suất 250 tấn nguyên liệu/12 

giờ vào Quý III/2019, nhƣ vậy năng lực sản xuất của Công ty sẽ đƣợc tăng lên đáng kể và khắc 

phục đƣợc tình trạng phải thuê gia công bên ngoài. Tạo điều kiện để chúng ta mạnh dạn ký hợp 

đồng và đẩy mạnh doanh số trong những năm tiếp theo. 
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3.1.4) Nâng công suất hoạt động của nhà máy bột cá:  

- Hiện tại nhà máy bột cá và mỡ cá là một nhà máy của Công ty CP đầu tƣ du lịch & phát 

triển thủy sản Trisedco. Đây là một công ty con của IDI với tỷ lệ góp vốn gần 80% và là một thành 

viên trong tập đoàn Sao Mai. Sử dụng từ nguồn phụ phẩm của nhà máy đông lạnh IDI để làm 

nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy. Với quy trình và Công nghệ hiện đại thì nhà máy chế 

biến bột cá và mỡ cá cho ra 2 sản phẩm chính đó là bột cá và mỡ cá. Hiện tại Công ty đã hoàn 

thành việc nhập dây truyền sản xuất bột cá mỡ cá và đã đƣa vào sử dụng với công suất 400 tấn 

nguyên liệu/ngày. Việc nhà máy đông lạnh của IDI đƣợc mở rộng và nâng công suất thì nhà máy 

bột cá và mỡ cá mặc nhiên cũng sẽ đƣợc nâng công suất lên. Với Công suất này thì hàng ngày sẽ 

cho ra 90 tấn mỡ và 85 tấn bột cá, phần mỡ cá này sẽ đáp ứng cho nhu cầu của nhà máy tinh luyện 

dầu cá. 

 

3.1.5) Hoàn thiện nhà máy tinh luyện dầu và đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo nhà máy 

hoạt động 100% công suất.  

 

Đây là dự án nằm trong chuỗi sản xuất liên kết khép kín và năng cao giá trị gia tăng con cá 

Tra của Sao Mai Group, tận dụng từ nguồn phụ phẩm từ Công ty IDI để sản xuất ra mỡ cá, từ đó 

tinh luyện thành dầu ăn cao cấp dùng để chiên xào các món ăn hàng ngày. Hiện tại dự án đƣợc 

Công ty CP Dầu Cá Châu Á quản lý và khai thác từ việc thuê lại nhà máy của Công ty Trisedco. 

Cuối năm 2017, hệ thống bổ sung dây chuyền chiết rót đóng chai tự động và nâng Công suất lên 

220 tấn nguyên liệu/ngày kết hợp với dây chuyển sản xuất Shortterning đã hoàn thành đƣa ra thị 

trƣờng trong nƣớc cũng nhƣ Thế Giới các sản phẩm dinh dƣỡng nhất, chất lƣợng nhất. 

Chúng ta đã biết dầu cá, một sản phẩm không hề xa lạ với mọi ngƣời vì từ lâu đã đƣợc biết 

đến nhƣ là thực phẩm tốt cho tim mạch, sáng mắt, bổ não. Dầu cá phổ biến vẫn là loại đƣợc trích ly 

từ cá đánh bắt ở vùng biển sâu nhƣ cá hồi, cá ngừ, cá trích, . . . và sản lƣợng rất hạn chế không đáp 

ứng đủ nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. Việt Nam có một lƣợng dầu (mỡ) cá tra dồi dào mà không 

một quốc gia nào khác có đƣợc. Với sản lƣợng cá tra nuôi mỗi năm gần 1,5 triệu tấn thì lƣợng dầu 

(mỡ) cá tra thô thu đƣợc ít nhất là 180.000 tấn mỗi năm. Dầu (mỡ) cá tra thô không chứa 

cholesteron, chứa nhiều các axít béo không no MUFA, PUFA (lớn hơn 70%) rất thiết yếu cho cơ 

thể, đặc biệt là EPA, DHA (lớn hơn 0,4%), thành phần đặc biệt quan trọng đối với não ngƣời và 

không thể tìm thấy trong dầu thực vật. Ngoài ra, dầu cá tra còn chứa nhiều vitamin A, D, E… và 
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các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, do cá tra Việt Nam rất an toàn vệ sinh để xuất khẩu đi các 

nƣớc nên dầu cá cũng rất an toàn vệ sinh thực phẩm, không nhiễm vi sinh, kháng sinh cấm cũng 

nhƣ dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, hiện nay dầu cá tra thô (mỡ cá) đang đƣợc sử dụng 

lãng phí, sai mục đích. Trong khi đó, nhu cầu về dầu mỡ của ngƣời tiêu dùng trên thế giới ngày 

càng tăng cao, đặc biệt là các nƣớc đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ngƣời tiêu dùng đang 

ngày càng hƣớng về những sản phẩm an toàn và bổ dƣỡng. Vì vậy, rất cần thiết phải sử dụng công 

nghệ tinh luyện hiện đại (tẩy sạch màu, loại hết tạp chất, đáng lƣu ý là không còn mùi tanh, giữ lại 

trọn vẹn đƣợc các thành phần bổ dƣỡng) để chuyển dầu (mỡ) cá tra thô thành dầu thành phẩm hảo 

hạng, phục vụ ngƣời tiêu dùng. Từ những lý do trên, IDI đã đặt hàng và tập đoàn Desmet – vƣơng 

quốc Bỉ đã nghiên cứu chế tạo và chuyển giao thành công công nghệ tinh luyện mỡ cá tra hiện đại, 

đảm bảo cho ra những sản phẩm tốt nhất, để chiên xào hoặc ăn sống trong bữa ăn hàng ngày của 

mọi gia đình hay làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, dƣợc phẩm. Nhà máy tinh 

luyện mỡ cá tra của công ty có công suất thiết kế là 200 tấn nguyên liệu/ngày. Giai đoạn 1 công 

suất 100 tấn/ngày đã đi vào hoạt động đầu tháng 7 năm 2013, tạo ra 97 tấn thành phẩm mỗi ngày. 

Hiện tại Công ty đã lắp ráp thiết bị của giai đoạn 2 để nâng công suất của nhà máy tinh luyện dầu 

lên 220 tấn/ngày (hoàn thành giai đoạn 2) sản phẩm chính của nhà máy này sẽ cung cấp ra thị 

trƣờng gồm: 

 

 
 

A. DẦU NỀN (OLEIN): Là thành phần lỏng thu đƣợc sau khi kết thúc quá trình tinh 

luyện. Sản phẩm này có một số đặc tính nhƣ sau: 

A1. Cảm quan. 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

1 Màu sắc Vàng nhạt (3R/30Y) 

2 Mùi Dễ chịu, không mùi tanh hay ôi khét 

3 Vị Nhạt 

4 Trạng thái Lỏng, nhớt 
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A2. Vi sinh vật. 

Stt Chỉ tiêu Giá trị  

1 Tổng vi sinh vật hiếu khí ≤ 10
3
 

2 Coliform ≤ 10 

3 E.Coli ≤ 03 

4 S.aureus Không có 

5 Salmonella (/25 ml) Không có 

6 Tổng số bào tử nấm mốc, nấm men Không có 

A3. Đặc tính hóa lý. 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

1 Nhiệt độ nóng chảy (
0
C)   

2 Điểm mờ (
0
C) 3.3

0
C 

3 FFA (%) ≤ 0.26 

4 IV (wijs) ≥ 80 

5 PV (meq O2) Không phát hiện 

6 AnV (ppm) ≤ 3.49 

7 Độ ẩm (ppm) Không phát hiện 

A4. Thành phần hóa học. 

Stt Tên axít hữu cơ  Tỉ lệ khối lƣợng (%) 

1 C12:0(Lauric) 0.1 

2 C14:0 (Myristic) 3.0 

3 C14:1 (Myristoleic) 0.1 

4 C15:0 (Pantadecylic) 0.2 

5 C16:0 (Palmitic) 22.4 

6 C16:1t (Palmitoleic) 0.5 

7 C16:1c (Sapienic) 1.1 

8 C17:0 (Margaric) 0.3 

9 C17:1 (Margaroleic) 0.1 

10 C18:0 (Stearic) 6.4 
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11 C18:1t (Petroselenic) 0.6 

12 C18:1c (Oleic) 45.6 

13 C18:2t (Linoleic) 0.5 

14 C18:2c (Linoleic) 15.0 

15 C18:3t (Linolenic) Không phát hiện 

16 C18:3c (Linolenic) 0.4 

17 C20:0 (Arachidic) Không phát hiện 

18 C20:1 (Eicosenic) 1.0 

19 C22:0 (Beheric) 0.2 

20 C22:1 (Cetoleic) 0.6 

21 C20:2 (Eicosadienoic) 0.8 

22 C20:3 (Eicosatrenoic) 0.5 

23 C20:5 (EPA) 0.1 

24 C22:3 (Docosatrenoic) 0.1 

25 C22:4 (Docosatetraenoic) 0.2 

26 C22:5 (Docosapentaenoic) 0.1 

27 C22:6 (DHA) 0.3 

28 b-Caroten (ppm) 0.88 

SFA (%) ≤ 32 

MUFA (%) ≥ 50 

PUFA (%) ≥ 18 

A5. Công dụng: 

Công nghệ tinh luyện hiện đại hàng đầu thế giới với hiệu suất thu hồi cao hơn 97%, đảm bảo 

lƣu giữ hầu hết các dƣỡng chất ban đầu đã cho phép Công ty IDI biến mỡ cá tra thô ĐBSCL thành 

sản phẩm dầu cá cao cấp Ranee đƣa vào bếp ăn của mọi gia đình. Với cảm quan màu dầu rất đẹp, 

hoàn toàn không có mùi tanh và thành phần chính là các acid béo không no Omega 3, 6, 9, khoáng 

vi lƣợng canxi, vitamin E, đặc biệt là EPA, DHA dầu cá cao cấp Ranee không chỉ là một sản phẩm 

dầu ăn rất có giá trị cho ngƣời tiêu dùng mà còn là nguồn cung Omega 3 EPA, DHA dồi dào cho 

những ai cần loại dƣỡng chất quí giá này. Ngoài ra không giống nhƣ cá biển, con cá tra ĐBSCL 

đƣợc nuôi xuất khẩu theo các tiêu chuẩn ATVSTP quốc tế nghiêm ngặt nên đƣơng nhiên dầu cá 

cao cấp Ranee chiết xuất từ cá tra hoàn toàn không có nguy cơ gây mất an toàn với ngƣời tiêu 

dùng. Rõ ràng, sự ra đời của nhà máy tinh luyện dầu cá cao cấp Ranee của Công ty IDI đã tạo ra 

một tƣơng lai mới tƣơi sáng hơn cho việc khai thác nguồn Omega 3 EPA, DHA vô tận từ ĐBSCL. 

Theo những tài liệu khoa học đƣợc công bố, dầu cá có đến hơn 20 lợi ích đối với sức khỏe 

con ngƣời. Dùng dầu cá thƣờng xuyên sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, giúp điều trị huyết 

áp, chống béo phì, bảo vệ xƣơng, da, mắt, tóc, móng tay, chống viêm, hỗ trợ điều trị hen suyễn, cải 

thiện tâm trạng, chống trầm cảm, tốt cho phụ nữ mang thai, có lợi cho hệ thần kinh, ngăn ngừa rối 

loạn tâm thần, tăng cƣờng trí nhớ, hiệu quả làm việc và đặc biệt chống lại bệnh tiểu đƣờng type 2, 

tăng cƣờng hệ miễn dịch và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thƣ. Trong khi đó, theo số liệu báo 

cáo tại các hội thảo khoa học thì thực trạng bệnh ung thƣ ở Việt Nam rất đáng lo ngại vì mỗi năm 

phát hiện mới hơn 110.000 cas/năm) và 2/3 số đó bị cƣớp đi mạng sống (hơn 80.000 trƣờng 

hợp/năm). 

Giờ đây, giải pháp đơn giản để ngăn ngừa ung thƣ là ngƣời Việt Nam chỉ cần thƣờng xuyên 

bổ sung EPA và DHA vào cơ thể qua bữa ăn hàng ngày bằng phƣơng pháp chiên xào bình thƣờng 

bởi dầu cá cao cấp Ranee giàu Omega-3. Hơn thế nữa, trong bối cảnh một số quốc gia đang mất 

kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực dầu ăn thì sự xuất hiện của dầu cá cao cấp 

Ranee nhƣ một tƣơng lai đầy hứa hẹn cho ngƣời tiêu dùng. 

Việc sở hữu loài cá tra basa độc tôn cũng nhƣ sự ra đời của nhà máy tinh luyện mỡ cá thành 

dầu ăn cao cấp Ranee đầu tiên trên thế giới đã khẳng định những giá trị mới mà Công ty IDI mang 
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lại, không những đem đến cho ngƣời tiêu dùng một loại dầu ăn bổ dƣỡng mà còn làm phong phú 

thêm nguồn cung Omega 3 EPA, DHA cho thế giới. 

 

DẦU ĐẶC (STEARIN):Là thành phần đặc thu đƣợc sau khi kết thúc quá trình tinh luyện. 

Sản phẩm này có một số đặc tính nhƣ sau:
  

 

 

B1. Cảm quan. 

 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

1 Màu sắc Trắng ngà (0.3R/1.7Y) 

2 Mùi Dễ chịu, không mùi tanh hay ôi khét 

3 Vị Nhạt 

4 Trạng thái Đặc, sệt 

 

 B2. Vi sinh vật. 

 

Stt Chỉ tiêu Giá trị  

1 Tổng vi sinh vật hiếu khí ≤ 10
3
 

2 Coliform ≤ 10 

3 E.Coli ≤ 03 

4 S.aureus Không có 

5 Salmonella (/25 ml) Không có 

6 Tổng số bào tử nấm mốc, nấm men Không có 

  

B3. Đặc tính hóa lý. 

 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

1 Nhiệt độ nóng chảy (
0
C) 44

0
C 

2 Điểm mờ (
0
C)   

3 FFA (%) ≤ 0.16 

4 IV (wijs) ≥ 57 

5 PV (meq O2) Không phát hiện 

6 AnV (ppm) ≤ 2.62 

7 Độ ẩm (ppm) Không phát hiện 

  

B4. Thành phần hóa học. 
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Stt Tên axít hữu cơ  Tỉ lệ khối lƣợng (%) 

1 C12:0(Lauric) 0.1 

2 C14:0 (Myristic) 4.0 

3 C14:1 (Myristoleic) 0.1 

4 C15:0 (Pantadecylic) 0.2 

5 C16:0 (Palmitic) 35.3 

6 C16:1t (Palmitoleic) 0.5 

7 C16:1c (Sapienic) 1.0 

8 C17:0 (Margaric) 0.4 

9 C17:1 (Margaroleic) 0.1 

10 C18:0 (Stearic) 10.5 

11 C18:1t (Petroselenic) 0.8 

12 C18:1c (Oleic) 33.8 

13 C18:2t (Linoleic) 0.4 

14 C18:2c (Linoleic) 10.1 

15 C18:3t (Linolenic) Không phát hiện 

16 C18:3c (Linolenic) 0.3 

17 C20:0 (Arachidic) Không phát hiện 

18 C20:1 (Eicosenic) 0.9 

19 C22:0 (Beheric) 0.1 

20 C22:1 (Cetoleic) 0.5 

21 C20:2 (Eicosadienoic) 0.4 

22 C20:3 (Eicosatrenoic) 0.2 

23 C20:5 (EPA) 0.0 

24 C22:3 (Docosatrenoic) 0.0 

25 C22:4 (Docosatetraenoic) 0.1 

26 C22:5 (Docosapentaenoic) 0.0 

27 C22:6 (DHA) 0.1 

28 b-Caroten (ppm) 0.85 

SFA (%) ≤ 50 

MUFA (%) ≥ 38 

PUFA (%) ≥ 12 

  

B5. Công dụng:  
 

Dầu đặc thu đƣợc sau tinh luyện có màu trắng đẹp, nhiệt độ tan chảy thấp khoảng 44
0
C, có 

thể đƣợc sử dụng để chiên các sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm nhƣ: mì ăn liền, bánh 

snack, khoai tây chiên, trái cây chiên đóng gói, . . . Ngoài ra, stearin là nguyên liệu chủ yếu và quan 

trọng nhất để chế biến shortening và magarine - sản phẩm sử dụng phổ biến trong công nghiệp thực 

phẩm, bánh kẹo. 

Với công nghệ thiết bị hiện đại của Châu Âu, hoàn toàn tự động đã cho ra sản phẩm hoàn 

hảo và chính thức đƣợc bán trên thị trƣờng trong nƣớc tháng 12 năm 2014. Bộ phận kinh doanh của 

chúng ta cũng đã tìm các đối tác lớn từ trong cũng nhƣ ngoài nƣớc để xúc tiến trong việc bán hàng 

và kết quả nhận đƣợc cũng rất ấn tƣợng. Từ những yếu tố nhƣ trên Công ty cố gắng đƣa nhà máy 

lên hoạt động 100% công suất và đã nâng công suất lên 220 tấn nguyên liệu/ngày trong năm 2017. 
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3.1.6 Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì thủy sản: 

Hiện tại trong chuỗi sản xuất thủy sản của IDI gồm 2 nhà máy chế biến đông lạnh xuất khẩu 

và đang xây dựng thêm 1 nhà máy mới, 1 nhà máy chế biến phụ phẩm và đang tiếp tục đƣợc mở 

rộng nâng công suất lên gần 600 tấn nguyên liệu/ngày, 1 nhà máy tinh luyện dầu ăn với công suất 

220 tấn nguyên liệu/ngày, 1 nhà máy chế biến thức ăn thủy sản với công suất 378.000 tấn/năm. Với 

số lƣợng và nhu cầu của các nhà máy này, hàng năm trong chuỗi cần mua hàng trăm tỷ đồng bao bì 

các loại. Chính vì nhu cầu này mà để quản lý chuỗi sản xuất hiệu quả, tiết kiệm giá thành, tăng tính 

cạnh tranh cho các sản phẩm của Công ty. Ban điều hành đã trình HĐQT về kế hoạch đầu tƣ dự án 

nhà máy bao bì thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu trên cũng nhƣ cung cấp bao bì các loại cho cả thị 

trƣờng ở khu vực ĐBSCL. Với định hƣớng đầu tƣ dự án hiện đại, tự động hóa nhằm kiểm soát giá 

thành tốt nhằm giảm giá thành sản phẩm của Công ty tăng tính cạnh trạnh với các đối thủ cùng 
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ngành. Tổng giá trị của dự án đầu tƣ dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, với quỹ đất sẵn có thì dự án có 

thể đƣợc khởi công trong Quý III/2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Khi dự án hoàn 

thành thì một phần ổn định trong chuỗi sản xuất thủy sản, phần còn lại cũng góp phần nâng doanh 

thu cũng nhƣ lợi nhuận của Công ty lên đáng kể, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

3.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn. 

 - Tiếp tục phát triển toàn diện con cá tra, cá basa và đầu tƣ quỹ bất động sản theo hƣớng 

bền vững, thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất 

lƣợng, hiệu quả, có thƣơng hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh 

tế thế giới. Đồng thời từng bƣớc nâng cao trình độ chuyên môn, đời sống vật chất và tinh thần cho 

CB-CNV, gắn với bảo vệ môi trƣờng sinh thái. 

- Đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, bảo quản 

sản phẩm để giảm tổn thất sau sản xuất. Hình thành các vùng nuôi công nghiệp tập trung có quy 

mô diện tích lớn theo tiêu chuẩn  ASC  phù hợp với từng thị trƣờng, tạo sản lƣợng cá tra công 

nghiệp lớn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nƣớc, gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng 

thƣơng hiệu thủy sản uy tín, chất lƣợng cao.  

- Tập trung đối tƣợng có thị trƣờng tốt, đã có truyền thống, có thƣơng hiệu, chủ động sản 

xuất giống và quy trình sản xuất. Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, công 

nghệ cao vào sản xuất giống, tập trung nguồn lực để tạo nguồn giống sạch bệnh, trƣớc hết đối với 

con cá tra. 

 - Giữ vững thị phần trên các thị trƣờng lớn (EU, Nam Mỹ, Trung Quốc, . .), đồng thời 

không ngừng mở rộng thị trƣờng để tăng thị phần trên các thị trƣờng tiềm năng khác (Nga, Trung 

Đông, Ấn Độ, các nƣớc Đông Âu, Trung Mỹ, Châu Phi, Canada, Asean và Úc..). Bên cạnh đó, 

củng cố và phát triển chế biến thủy sản nội địa, mở rộng thị trƣờng trong nƣớc trên cơ sở đa dạng 

hóa các sản phẩm để phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của ngƣời Việt Nam đối với sản phẩm cá tra, 

và cả dầu cá.  

- Tổ chức sản xuất thủy sản liên hoàn theo chuỗi giá trị sản phẩm. Hình thành hệ thống 

kênh phân phối thủy sản trong và ngoài nƣớc. Xây dựng mối quan hệ liên kết, chia sẻ lợi ích giữa 

các công ty, ngƣời nuôi, nhà khoa học nhằm tạo môi trƣờng thuận lợi nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Đặc biệt chú trọng giám sát các cơ sở chế biến thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y phục vụ 

nuôi thủy sản, đảm bảo chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các 

công đoạn trong chuỗi giá trị của quá trình sản xuất thủy sản, đồng thời tạo sự công bằng giữa các 

thành phần kinh tế và giữa các lực lƣợng lao động tham gia sản xuất thủy sản.  
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 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

                                                                                                      Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Thực 

hiện Năm 

2018 

Kế hoạch 

Năm 

2019 

Thực 

hiện năm 

2019 

Tăng giảm so với 

năm 2018 

Tăng giảm so với        

kế hoạch 

Số tuyệt 

đối 
% 

Số tuyệt 

đối  
% 

Doanh 

thu 

thuần 

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

Tổng lợi 

nhuận 

sau thuế 

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

 

 Doanh thu thuần năm 2019 tăng 1.401 tỷ đồng so với năm 2018 tƣơng ứng tăng 22,10% . 

Đây là kết quả của việc công ty chúng ta phát triển thị trƣờng mới rất tốt, đặc biệt là thị trƣờng 

Trung Quốc với dân số lớn nhất thế giới... Bên cạnh đó là tiếp tục giữ vững và phát triển các thị 

trƣờng truyền thống từ đó làm cho việc bán hàng của chúng ta thuận lợi hơn. Ngoài ra do trong 

năm vừa qua chúng ta bổ sung thêm sản phẩm mới đến với ngƣời nuôi cá đó chính là thức ăn thủy 

sản với doanh số hơn 1.500 tỷ đồng đã góp phần làm tăng trƣởng doanh thu của Công ty lên đáng 

kể. Các thị trƣờng xuất khẩu về bột cá và tình hình kinh doanh của Công ty Trisedco có nhiều khởi 

sắc với doanh thu bột Cá, mỡ Cá hơn 2.400 tỷ cũng là một trong những nhân tố làm nên sự cộng 

hƣởng đẩy doanh số tăng so với năm 2018 hơn 22%. Nhƣ vậy hầu hết doanh thu trong năm đều đến 

từ việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất thủy sản là chủ yếu và chúng ta đang thực hiện việc cơ 

cấu ngành giữa các Công ty trong Tập Đoàn theo đúng kế hoạch đề ra.  

 So với kế hoạch năm 2019 thì doanh thu chúng ta chỉ tăng 2,73% so với kế hoạch đề ra. So 

với năm 2018 đƣợc đánh giá là năm thịnh vƣợng cho tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, thì 

việc doanh thu vẫn đạt hơn kế hoạch đề ra là một kết quả rất đáng vui mừng do năm 2019 đƣợc 

đánh giá là một năm vô cùng khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và cho Công ty 

IDI nói riêng. Trong khi các doanh nghiệp khác đã phải phá sản do không cầm cự đƣợc với sức ép, 

dƣ chấn của Chiến tranh Thƣơng mại Mỹ - Trung thì kết quả trên cho thấy tốc độ tăng trƣởng của 

Công ty chúng ta khá tốt và tƣơng đối ổn định so với các công ty cùng ngành. Từ đó làm cơ sở để 

Hội đồng quản trị cũng nhƣ Quý cổ đông tin tƣởng vào sự điều hành để phát triển trong tƣơng lai. 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 giảm 317 tỷ đồng so với năm 2018 tƣơng ứng giảm 49,85%.  

Nguyên nhân là do thƣơng chiến Mỹ - Trung nổ ra từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019. Thị 

trƣờng Trung Quốc bắt đầu kêu gọi ngƣời dân trong nƣớc ƣu tiên sử dụng hàng hóa, thực phẩm 

trong nƣớc khi không thể xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ nhƣ trƣớc đây. Điều này khiến việc nhập 

khẩu hàng hóa, thực phẩm của Trung Quốc giảm xuống đáng kể. Trong khi, thị trƣờng Trung 

Quốc-Hồng Kông luôn chiếm hơn 40% thị phần xuất khẩu của Công ty IDI. Bên cạnh đó việc giá 

cá tra nguyên liệu giảm mạnh cũng ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 

2019, đồng thời đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc không đạt kế hoạch đề ra của năm 

2019. 

       Tóm tắt một số chỉ tiêu kinh doanh của IDI qua các năm nhƣ sau:  
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Chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Doanh thu thuần 4.041.174 5.328.502 6.342.706 7.744.408 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 100.331 362.059 721.847 354.281 

Lợi nhuận trƣớc thuế 105.575 361.333 717.894 352.914 

Lợi nhuận sau thuế 99.550 342.892 643.813 325.955 

Lợi nhuận gộp 333.433 646.269 998.313 699.275 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tăng trƣởng doanh thu   (Đvt: triệu đồng)                     Tăng trƣởng lợi nhuận (Đvt: triệu đồng)             

       

    Tóm tắt tình hình tài chính của IDI qua các năm nhƣ sau: 

 

Chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tổng tài sản 5.080.583 5.736.895 6.617.645 7.493.567 

Tổng vốn chủ sở hữu 2.151.011 2.220.947 2.664.407 2.891.386 

Nợ ngắn hạn 2.355.358 2.911.803 3.416.607 4.095.662 

Nợ dài hạn 574.213 604.144 536.630 506.518 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình tài sản (Đvt: triệu đồng) 
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* Kế hoạch cũng nhƣ định hƣớng đầu tƣ sắp tới nhƣ sau: Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện 

chuỗi sản xuất thủy sản cụ thể nhƣ sau: 

- Nhanh chóng tiến hành đầu tƣ nhà máy bao bì. Dự kiến với quỹ đất sẵn có, chúng ta sẽ 

khởi công dự án này trong giai đoạn Quý III năm 2020. Khi nhà máy bao bì hoàn thành thì chúng 

ta cũng không phải đi mua mỗi năm hàng trăm tỷ đồng bao bì cho việc chế biến cá tra fillet xuất 

khẩu và việc chế biến dầu ăn, bao bì cho thức ăn thủy sản, bột cá… Và con số trên cũng sẽ lớn dần 

sau mỗi năm theo sự phát triển của công ty. 

- Bên cạnh việc kho lạnh số 3 đƣợc xây dựng bằng nguồn vốn tự có, với sức chứa thiết kế là 

10.000 tấn để giảm chi phí thƣờng xuyên phải thuê lƣu kho, đồng thời để đáp ứng nhu cầu tăng cao 

của khách hàng, (do công suất tối đa của nhà máy chế biến thủy sản số 1 và số 2 không đáp ứng đủ 

nhu cầu của khách hàng ) đã đƣợc đƣa vào sử dụng từ cuối năm 2018 vì vậy khi nhà máy chế biến 

thủy sản số 3 hoàn thành sẽ đáp ứng các nhu cầu trên cũng nhƣ kế hoạch phát triển bền vững và lâu 

dài trong những năm tiếp theo. 

- Xây dựng trung tâm giống chất lƣợng cao và hiện đại, với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu 

có thể ứng dụng công nghệ sinh học phát triển những gen tốt để cho ra cá tra giống tốt. Mục tiêu cụ 

thể là sản phẩm cá tra giống sẽ cho chất lƣợng thịt tốt hơn, tỷ lệ thịt cao hơn và thời gian nuôi ngắn 

hơn, sức đề kháng tốt hơn... để cung cấp giống cho vùng nuôi cá của công ty góp phần hạ giá thành 

trong việc nuôi cá và đây sẽ là chìa khóa mới cho Công ty để bƣớc vào giai đoạn phát triển mới. 

- Trong 2 năm tới chúng ta phải có vùng nuôi tập trung khoản 450 hecta đáp ứng đủ các yêu 

cầu khắt khe về nuôi cá và đạt tiêu chuẩn và sẵng sàng xuất đi đƣợc các nƣớc khó tính nhƣ: Mỹ, 

Nhật, EU....Việc Công ty có thể phát triển tốt và bền vững hay không thì yếu tố này cũng không thể 

thiếu khi bƣớc vào giai đoạn mới. 
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- Dự án khu liên hợp công nghiệp và cảng biển quốc tế IDI: Với vị trí địa lý là trung tâm 

của vùng ĐBSCL nhƣng hiện tại chƣa có cảng xuất nhập khẩu nào hoạt động hiệu quả và khai thác 

đƣợc tiềm năng này của vùng. Hầu hết việc xuất hàng đi nƣớc ngoài của vùng phải vận chuyển 

hàng lên Cảng Sài Gòn, Cảng Cát Lái tốn kém chi phí vận chuyển....Vì thế Công ty cũng đang xúc 

tiến các thủ tục cũng nhƣ thu xếp nguồn vốn, tìm đối tác để sớm triển khai dự án này song song với 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế vùng theo chủ trƣơng của Chính Phủ. 

 

 

 

II/ NHÖÕNG THAY ÑOÅI CHUÛ YEÁU TRONG NAÊM 

- Ngày 28/10/2019 Công ty chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng cổ phiếu là:15% cổ tức 

bằng cổ phiếu. Làm tăng vốn điều lệ  từ 1.979.534.200.000 đồng lên 2.276.446.080.000 đồng, tăng 

thêm 296.911.880.000 đồng tƣơng ứng với 29.691.188 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 25/04/2019.Việc tăng vốn này hoàn thành vào ngày 

04/11/2019, Công ty đã thực hiện báo cáo UBCK Nhà nƣớc và đã lƣu ký niêm yết cho toàn bộ số 

cổ phần tăng thêm này. 

 

- Ngày 12/11/2019 Công ty chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt là: 5%/cổ phiếu. 

 

III/ TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2020 

* Triển vọng kinh tế vĩ mô Thế giới: 

Nhìn lại năm 2019, có thể thấy nền kinh tế toàn cầu đã trở nên mong manh do hệ thống 

thƣơng mại và đầu tƣ suy yếu kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi “cuộc đấu” thuế 

quan với Trung Quốc. Sau khi làm đảo lộn cục diện kinh tế toàn cầu và chặn đà tăng trƣởng kinh tế 

từng đƣợc dự báo là khá vững chắc trong năm 2018, căng thẳng thƣơng mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc tiếp tục vẽ những "vệt tối" lên bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2019. 

Những đòn áp thuế "ăn miếng trả miếng" giữa Washington và Bắc Kinh nhằm vào một khối 

lƣợng lớn hàng hóa của nhau hồi giữa năm nay và đỉnh điểm là tháng 8 vừa qua đã phần nào làm 

gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm lòng tin của giới đầu tƣ và kinh doanh, từ đó tạo ra những 

rào cản bất lợi cho tăng trƣởng kinh tế thế giới. 

Trong khi đó, tiến trình Brexit chông gai của nƣớc Anh với những biến động liên tiếp trên 

chính trƣờng nƣớc này đã “phủ bóng đen” không chỉ lên nền kinh tế Anh mà cả châu Âu. Nguy cơ 

của “Brexit cứng” không thỏa thuận kéo theo tình trạng hỗn loạn thị trƣờng tài chính, đe dọa toàn 

bộ nền kinh tế thế giới, khiến giới đầu tƣ “đứng ngồi không yên” suốt nhiều tháng. 
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Kịch bản Brexit cứng đƣợc dự báo sẽ gây thiệt hại cho cả đôi bên, khiến tăng trƣởng Tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh giảm 3,5%, trong khi GDP của EU cũng giảm hơn 0,5%. 

Trên thực tế, chuỗi thời gian Brexit bất định kéo dài suốt 11 tháng đầu năm 2019, trƣớc khi 

lộ trình mọi chuyện rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử sớm ở Anh ngày 12/12 vừa qua, cũng đã đủ làm 

suy yếu nền kinh tế của cả Anh lẫn EU. 

Kinh tế toàn cầu 2019 còn hứng chịu hàng loạt yếu tố gây rủi ro cao, từ làn sóng biểu tình 

bạo lực bùng phát ở Hong Kong (Trung Quốc) hay tình hình rối ren tại khu vực Mỹ Latinh, tới 

những căng thẳng Vùng Vịnh với nguy cơ một cuộc chiến tranh có thể bùng phát do xung đột Mỹ-

Iran leo thang… 

Hàng loạt diễn biến bất ổn khiến kinh tế thế giới năm 2019 rơi vào tình trạng “mất đà”. Hầu 

hết các nền kinh tế trên thế giới chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế, bao gồm 

cả các nền kinh tế lớn nhất nhƣ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản... 

Trong khi đó, kinh tế châu Âu đã bƣớc vào giai đoạn tăng trƣởng chậm kéo dài và lạm phát 

thấp trong bối cảnh bất ổn cao. 

Sau khi tăng trƣởng chậm lại trong quý II/2019, nền kinh tế EU dƣờng nhƣ vẫn không cho 

thấy khả năng phục hồi trong năm. 

Chính vì vậy, tổ chức  IMF vẫn cho thấy sự lạc quan khi đƣa ra mức dự báo tăng trƣởng 

3,4% cho năm 2020, nhƣng đồng thời cảnh báo nguy cơ kinh tế thế giới "giảm tốc đồng bộ". 

Có thể thấy, các thách thức trên toàn cầu đã đặt nền kinh tế thế giới vào tình trạng bấp bênh 

với hàng loạt rủi ro rình rập. Các chuyên gia kinh tế cho rằng ƣu tiên chính sách hiện tại là dỡ bỏ 

rào cản thƣơng mại bằng các thỏa thuận bền vững và kiềm chế căng thẳng địa-chính trị. Tuy nhiên, 

đây đều là những vấn đề không thể đƣợc giải quyết trong “một sớm, một chiều”. 

 

* Triển vọng kinh tế vĩ mô trong nước: 

Nền kinh tế Việt Nam năm 2019 khép lại với tốc độ tăng trƣởng GDP đạt 7,02%, tiếp nối đà 

tăng trƣởng 7,08% - mức cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua - đã đạt đƣợc trong năm 2018 trƣớc 

đó. 

Tiêu dùng tƣ nhân tăng 7,3% và đầu tƣ tăng 7,7%, niềm tin của nhà đầu tƣ tiếp tục đƣợc 

củng cố, đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài gia tăng. Với xung lực tăng trƣởng mạnh, Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trƣởng của Việt Nam từ mức 6,7% lên 6,8% 

trong năm 2020. 

Ðộng lực tăng trƣởng trong năm 2020 sẽ đƣợc củng cố nhờ tăng trƣởng mạnh mẽ của tiêu 

dùng trong nƣớc, đƣợc hậu thuẫn bởi lạm phát ở mức vừa phải và sự lớn mạnh của tầng lớp thu 

nhập trung bình. 

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) đƣợc dự báo sẽ tăng với luồng 

vốn FDI đáng kể chuyển dịch từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là đầu tƣ vốn cổ phần. 

Xuất nhập khẩu sẽ tăng lên khi Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng 

(CPTPP) cùng Hiệp định thƣơng mại tự do EU-Việt Nam sẽ có hiệu lực vào năm 2020. 

Lạm phát đƣợc giữ ở mức thấp, tỷ giá ổn định và chính sách tiền tệ đƣợc định hƣớng hỗ trợ 

tăng trƣởng, tạo ra môi trƣờng kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn để mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng 

nhƣ đầu tƣ hộ gia đình. 

Việc tháo gỡ những vƣớng mắc để đẩy mạnh giải ngân theo kế hoạch một số dự án đầu tƣ 

công trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế trong năm 2020. 

Năm 2020 đƣợc dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ diễn biễn phức tạp, khó lƣờng. 

Chiến tranh thƣơng mại Mỹ – Trung vẫn là những thách thức khó đoán định đang kéo giảm thƣơng 

mại toàn cầu. 

Tăng trƣởng kinh tế của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc 

đƣợc dự báo đang chậm lại. Giá dầu thế giới diễn biến khó dự báo. 

https://bnews.vn/tag/trung-quoc/138654/1.html
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Các yếu tố bên ngoài không mấy thuận lợi nhƣ vậy sẽ có những ảnh hƣởng bất lợi đến nền 

kinh tế định hƣớng xuất khẩu và có độ mở cao nhƣ Việt Nam. 

Ðể giữ vững thành quả phát triển kinh tế đầy ấn tƣợng và tăng trƣởng ở mức cao cũng nhƣ 

đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội ngày càng bền vững, Chính phủ cần tiếp tục điều hành ổn định 

kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế, cải thiện hơn nữa môi trƣờng kinh doanh và 

đầu tƣ, nhằm tạo điều kiện cho khu vực tƣ nhân tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh 

tế. 

Về lâu dài, quan điểm của chúng tôi là Việt Nam cần đảm bảo tính bền vững, bao trùm 

trong phát triển kinh tế, chú trọng đến chất lƣợng hơn là tốc độ tăng trƣởng. 

Trƣớc nhất, Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh các cải cách tái cơ 

cấu quan trọng, bao gồm cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc, lĩnh vực tài chính – ngân hàng, bên cạnh 

những cải cách quan trọng trong lĩnh vực y tế và giáo dục. 

Thứ hai, cần giải quyết tính lƣỡng cực của nền kinh tế, đặc biệt đối với ngành sản xuất – 

chế biến, chế tạo, lĩnh vực đang bị chi phối bới các doanh nghiệp đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, khu 

vực còn có liên kết yếu hoặc không có mối liên kết nào với các doanh nghiệp trong nƣớc. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thƣơng mại hóa nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, đặc 

biệt là trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang phát triển nông nghiệp dựa nhiều vào các nguồn lực tự 

nhiên. 

Thứ ba, Việt Nam cần nâng cao năng suất lao động, trong đó tăng trƣởng cần đƣợc dựa 

nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, thay vì các yếu tố sẵn có nhƣ lao động và các tài 

nguyên thiên nhiên khác. 

Việt Nam cần thúc đẩy phát triển hệ thống quốc gia về đổi mới sáng tạo để có thể áp dụng 

nhanh chóng các công nghệ tiên tiến và tăng cƣờng năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng toàn cầu, 

cũng nhƣ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. 

Cuối cùng, Việt Nam cũng cần giải quyết những thách thức phát sinh về biến đổi khí hậu, 

vấn đề nhân khẩu học và thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng xã hội. 

 

* Triển vọng ngành cá tra fillet xuất khẩu:  

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Tổng diện tích nuôi cá tra 

năm 2019 đạt 6,6 nghìn ha, tăng 22,2% so với năm 2018. Sản lƣợng đạt 1,42 triệu tấn, tƣơng 

đƣơng với năm 2018. Cả nƣớc hiện có 200 cơ sở sản xuất giống cá tra, 3.000 ha ƣơng dƣỡng cá 

giống, không đổi so với năm 2018, sản xuất đƣợc khoảng 21 tỉ cá tra bột, hơn 2,1 tỉ cá tra 

giống. Trong năm 2019, đã thay thế đƣợc 45.000 con cá bố mẹ chọn giống. Dự kiến trong năm 

2020 sẽ thay thế hết 60.000 con cá bố mẹ. 

Cũng theo VASEP, kết thúc năm 2019, xuất khẩu cá tra giảm tại nhiều thị trƣờng lớn kéo 

theo tổng xuất khẩu chỉ đạt 2 tỉ USD, giảm 11,4% so với năm 2018. VASEP cho biết năm 2019, 

khó khăn ở hầu hết các thị trƣờng xuất khẩu, giá cá tra nguyên liệu trong nƣớc giảm mạnh đã khiến 

cho giá trị giảm thêm. Tháng 12/2019, giá trị xuất khẩu cá tra ở hầu hết thị trƣờng xuất khẩu lớn 

trong top 10 đều giảm, trừ Trung Quốc - Hong Kong. 

Riêng tháng 12/2019, trong khi hầu hết các thị trƣờng lớn đều có giá trị giảm thì xuất 

khẩu cá tra sang thị trƣờng Trung Quốc - Hong Kong vẫn đạt gần 74 triệu USD, chiếm hơn 39% 

tổng xuất khẩu cá tra và tăng 61,5% so với năm 2018. Tính cả năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu cá 

tra sang thị trƣờng này đạt 662,5 triệu USD, tăng 25,3% và chiếm 33% tổng xuất khẩu cá tra.  

Năm 2019, duy nhất trong quý I đầu năm, tâm lý xuất khẩu cá tra sang thị trƣờng Mỹ và EU 

tích cực và chờ đợi hi vọng ở các quý tiếp. Tuy nhiên, Mỹ giảm trƣớc rồi EU giảm sau lần lƣợt qua 

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-ca-tra.html
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các tháng. Cuộc chiến tranh Mỹ - Trung khiến sản lƣợng cá rô phi - sản phẩm cạnh tranh mạnh mẽ 

với cá tra tại Mỹ giảm mạnh cũng không giúp ích gì cho việc gia tăng tỷ trọng cho cá tra tại Mỹ. 

Mỹ vẫn dựng rào cản kỹ thuật về thuế chống bán phá giá cao và cho tới tận cuối năm 2019 mới đƣa 

ra công bố chính thức về việc công nhận tƣơng đƣơng về hệ thống kiểm tra, kiểm soát an toàn thực 

phẩm đối với cá tra xuất khẩu của Việt Nam. Tính hết cuối năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu cá tra 

sang Mỹ đạt 287,7 triệu USD, giảm 47,6% so với năm 2018. Mới đây, FSIS (thuộc Bộ Nông 

nghiệp Mỹ) cũng đƣa ra thông báo mới, kể từ ngày 01/02/2020 hoặc sau ngày này, cơ quan này sẽ 

kiểm thêm chỉ tiêu Escherichia coli (E. coli) và Enterococcus giống nhƣ với Salmonella trên sản 

phẩm cá tra xuất khẩu. Những tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trƣờng này càng trở nên khắt khe hơn đối 

với sản phẩm cá tra. 

Với EU, hai quý cuối năm, xuất khẩu cá tra sang 4 thị trƣờng đơn lẻ lớn trong khối là Hà 

Lan, Anh, Đức, Bỉ có dấu hiệu chậm lại rồi giảm dần. Khác với tinh thần lạc quan từ đầu năm, giá 

xuất khẩu trung bình sản phẩm cá tra sang các thị trƣờng này cũng giảm theo giá nguyên liệu. 

Trong tháng 12/2019, giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt 17,8 triệu USD, giảm 31,7%. Năm 2019, 

tổng giá trị XK đạt 235,4 triệu USD, giảm 3,5% so với năm trƣớc. 

Mặc dù tháng 12/2019, giá trị xuất khẩu sang thị trƣờng ASEAN chỉ đạt 14,4% và giảm 

24,4%. Hết năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trƣờng này đạt 195,4 triệu USD, giảm 

3,6% so với năm trƣớc. "Nhƣng, về cơ bản, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan và Malaysia vẫn đƣợc 

cho là sẽ khả quan trong năm 2020 do nhu cầu nhập khẩu tƣơng đối tốt. Đây vẫn đƣợc coi là hai thị 

trƣờng tiềm năng trong năm nay", VASEP nhận định. 

Vấn đề quy hoạch và liên kết 

ĐBSCL là vùng nuôi cá tra chính của nƣớc ta. Trƣớc đây, có 10 tỉnh thả nuôi cá tra, nhƣng 

hiện nay, theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, một số địa phƣơng đã thu hẹp hoặc không còn nuôi cá tra 

nữa. Chẳng hạn, tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long giảm diện tích và sản lƣợng nuôi, tỉnh 

Kiên Giang hoàn toàn không còn nuôi, trong khi một số địa phƣơng khác lại tăng diện tích và sản 

lƣợng. Một số địa phƣơng nuôi cá tra chủ lực nhƣ Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp đã 

ban hành quy hoạch vùng nuôi, một số địa phƣơng khác cũng bƣớc đầu hoàn thiện công tác rà soát 

quy hoạch vùng nuôi, góp phần định hình bản đồ quy hoạch vùng nuôi cá tra của cả nƣớc, giúp 

nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của chính phủ đối với hoạt động nuôi cá tra. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến cá tra cũng đã dần hình thành vùng nuôi nguyên 

liệu tự chủ, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu cũng nhƣ ổn định nguyên liệu 

đầu vào phục vụ cho chế biến xuất khẩu, đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chất lƣợng 

sản phẩm của các thị trƣờng xuất khẩu khó tính, nâng cao chất lƣợng và giá thành của sản phẩm cá 

tra của Việt Nam. 

Ngƣợc lại, trƣớc đây nông dân nuôi cá tra tƣơng đối dè dặt trong việc thả nuôi cá tra. Sau 

những khó khăn liên tiếp từ vài năm gần đây, ngƣời nuôi cá tra rơi vào cảnh cạn kiệt nguồn lực 

hoặc khá thận trọng trƣớc quyết định thả nuôi vụ mới. Do đó, dù giá nguyên liệu đang tăng cao, 

song nhiều ngƣời nuôi vẫn không mặn mà thả giống vụ mới do lo ngại không biết giá còn duy trì 

đƣợc cho đến khi thu hoạch vụ mới hay lại rơi vào cảnh “đƣợc mùa mất giá”. Một trong những 

nguyên nhân của hiện tƣợng trên là do khả năng liên kết giữa ngƣời nuôi và doanh nghiệp chế biến 

còn kém. Chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và ngƣời nuôi chƣa nhiều, chƣa chặt chẽ, nhiều hộ còn 

gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp chế biến. Nguyên 

nhân đến từ cả 2 phía, doanh nghiệp và hộ nuôi. Có trƣờng hợp doanh nghiệp không tái đầu tƣ cho 

ngƣời nuôi vụ kế tiếp, song cũng có trƣờng hợp hộ nuôi tự ý phá hợp đồng, bán sản phẩm ra bên 

ngoài khi thấy đƣợc giá dẫn đến tình trạng trên. 

Con giống cũng là vấn đề cần đƣợc tháo gỡ ngay nếu muốn đạt đƣợc mục tiêu đề ra cho 

ngành cá tra năm 2019. Hiện nay, cá tra giống đang đối mặt với nhiều bệnh nhƣ xuất huyết, trắng 

mang, trắng gan, và nhất là căn bệnh nguy hiểm gan thận mủ…xuất phát từ nhiều nguyên nhân. 

Trƣớc hết, là do cá bị nhiễm khuẩn gây các bệnh xuất huyết, đốm trắng…, hoặc bị các loài ký sinh 
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trùng (trùng mặt trời, trùng bánh xe…), giáp xác ký sinh và nấm gây hại. Bên cạnh đó, chế độ dinh 

dƣỡng cho cá không cân đối đã gây ra hội chứng thiếu vitamin, thiếu canxi; môi trƣờng vùng nuôi 

bị ô nhiễm…Cùng với đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra vấn đề tồn tại hiện nay của các cơ sở ƣơng 

nuôi cá tra giống, đó là tỷ lệ sống trong quá trình ƣơng nuôi cá tra giống đang giảm. Minh chứng 

cho vấn đề này là sản lƣợng cá bột tăng nhƣng cá giống không tăng. Nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng này, trƣớc hết là do mật độ ƣơng quá cao nên thức ăn tự nhiên ban đầu cho cá bột không đủ, 

môi trƣờng ao ƣơng không đảm bảo. 

 

Tháo gỡ khó khăn 

Có thể nói tình hình quy hoạch nuôi chắc chắn sẽ đƣợc cải thiện sau khi các địa phƣơng 

hoàn thành quy hoạch vùng nuôi, từ đó chấn chỉnh dần hoạt động thả nuôi của ngƣời dân, không để 

tái diễn hiện tƣợng tự phát, mạnh ai nấy làm nhƣ thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Chính Phủ vẫn cần 

phải tăng cƣờng hơn nữa liên kết giữa ngƣời nuôi và doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và ngƣời 

nuôi hợp tác hiệu quả, bền vững để đạt mục tiêu cùng có lợi. 

Đối với vấn đề con giống và vật tƣ, cơ quan quản lý nhà nƣớc cần có thêm các chính sách 

hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống cá tra mở rộng quy mô, giúp các doanh nghiệp tiếp cận với công 

nghệ, kỹ thuật để nâng cao chất lƣợng con giống, kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng con giống chặt chẽ 

hơn. Cần phải hoàn thiện quy trình kỹ thuật ƣơng giống, nâng cao năng lực quản lý, cần có sự hỗ 

trợ tích cực từ ngành chức năng và sự liên kết giữa nông dân và nhà khoa học. Các nhà cung cấp 

thức ăn, thuốc thú y thủy sản cũng cần liên kết chặt hơn với doanh nghiệp chế biến và ngƣời nuôi 

cá để phân phối lợi nhuận hợp lý và chia sẻ rủi ro trong chuỗi sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Về thị trƣờng tiêu thụ, hiện nay Trung Quốc là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ 2 cho mặt hàng 

cá tra của Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của Hiệp hội Cá tra, tuy đang có mức tăng trƣởng 

khá cao, song Trung Quốc vẫn luôn đƣợc đánh giá là thị trƣờng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các 

mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Không chỉ rủi ro trong hoạt động mua bán, thị trƣờng Trung 

Quốc cũng ngày càng khó tính về chất lƣợng sản phẩm. Hiện thị trƣờng Trung Quốc đã bắt đầu xiết 
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chặt các quy định về quản lý chất lƣợng cá tra nhập khẩu. Do đó, các doanh nghiệp cũng cần chú ý 

điều này. Cần đa dạng hóa hơn nữa các sản phẩm cá tra xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm chế 

biến và sản phẩm giá trị gia tăng cao. Theo nhận định của ngành hải quan, cá tra năm 2019 xuất 

khẩu với 35 loại sản phẩm, tuy nhiên, chủ yếu vẫn là cá tra đông lạnh, chiếm đến 99% kim ngạch; 

còn lại tỷ lệ quá nhỏ cá tra chế biến (cá tra tẩm gia vị, cá tra tẩm bột, cá tra cuộn hoa hồng và cá tra 

xiên que…). Một nghiên cứu của các chuyên gia ở Khoa Công nghệ thực phẩm (Trƣờng ĐH Nông 

lâm TPHCM) cho biết, thịt phi lê chỉ chiếm khoảng 36% trọng lƣợng con cá. Còn lại 64% trọng 

lƣợng con cá thƣờng đƣợc gọi là phụ phẩm, thậm chí là phế phẩm có giá trị dinh dƣỡng cao, chƣa 

đƣợc quan tâm chế biến thành sản phẩm có chất lƣợng. Với sản lƣợng cá tra một năm trên 1 triệu 

tấn, tiềm năng chƣa đƣợc khai thác còn rất lớn. 

Để làm đƣợc điều này, các doanh nghiệp chế biến cần đổi mới công nghệ, đổi mới sản 

phẩm theo hƣớng bền vững, gia tăng giá trị cho các sản phẩm chế biến. Cùng với sự hỗ trợ của 

Chính Phủ, các doanh nghiệp cũng cần tự nhận thức tầm quan trọng của việc cải tiến công nghệ 

nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển trong bối cảnh hiện nay. 

 

 * Trên những cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch năm 2020 như sau: 

 

+ Nhanh chóng khai thác lƣợng vốn đầu tƣ  đã bỏ ra, nhƣ hoạt động triệt để công suất nhà 

máy. Đồng thời triển khai nhanh dự án nhà máy bao bì thủy sản, nhà máy chế biến Thủy sản số 3, 

trung tâm nghiên cứu giống thủy sản nhằm đảm bảo quy trình sản xuất khép kín, giảm giá thành 

sản phẩm xuất khẩu từ đó tăng sức đề kháng cho sản phẩm của công ty trƣớc các đối thủ cạnh 

tranh. 

+ Tiếp tục liên kết với các hộ nuôi cá tra, đảm bảo chủ động 90-95% nguồn nguyên liệu đạt 

chất lƣợng, ổn định cho nhu cầu nguyên liệu nhà máy. 

+ Mở rộng đầu tƣ vùng nguyên liệu đi kèm với xây dựng và phát triển trung tâm giống chất 

lƣợng cao. 

+ Mở rộng thị trƣờng xuất khẩu Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN các 

nƣớc SNG, thông qua các hội chợ, chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại, quảng bá trên các phƣơng 

tiện truyền thông nƣớc ngoài. 

+ Xây dựng một thƣơng hiệu mạnh về thức ăn thủy sản đi kèm đó là công tác hợp tác với 

nông dân trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác cả 2 cùng có lợi. 

+ Thiết lập chi nhánh ở một số thị trƣờng mới để tăng cƣờng khả năng bán hàng nhƣ Trung 

Quốc, Nam Mỹ. 

+ Tiếp tục giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, cũng nhƣ định mức sản xuất. 

+ Cải tiến và nâng cao chất lƣợng hàng hóa, đảm bảo xây dựng một thƣơng hiệu đẹp với 

khách hàng. 

+ Triệt để khai thác mọi nguồn vốn để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

+ Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu. 
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BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC  

I/ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH &TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH (đính kèm báo cáo tài 

chính) 

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 

 

 

Sau 3 năm tăng trƣởng mạnh mẽ cả về giá cả và sản lƣợng, năm 2019 là năm tƣơng đối 

khó khăn với ngành cá tra. Giá cá tra sụt giảm mạnh dần đều từ mức 35.000 đ/kg  đầu năm xuống 

còn 18.000 – 19.000 đ/kg, tƣơng ứng với mức giảm khoảng 47%. Trừ Trung Quốc và Hongkong 

(tăng 25% so với 2018) thì các thị trƣờng xuất khẩu hầu hết đều gặp khó khăn với doanh số sụt 

giảm mạnh, ví dụ thị trƣờng Mỹ giảm 47.6%, EU giảm 3.5%, Asean giảm 3.6%, Mexico giảm 7%, 

Brazil giảm 29.3%, Colombia giảm 25.3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành cá tra đạt 2.004 

tỷ USD, giảm 11.4% so với 2019. Trong tình hình khó khăn nhƣ vậy, doanh số xuất khẩu năm 

2019 của IDI đạt 134,6 triệu USD, tăng nhẹ 4% so với năm 2018. IDI vẫn tiếp tục giữ vững thị 

phần ở các thị trƣờng xuất khẩu truyền thống của mình nhƣ Trung Quốc (8% thị phần TQ), Mexico 

(dẫn đầu, chiếm 25.6% thị phần), Hongkong (26.4% thị phần). 

Năm 2020 dự kiến còn khó khăn hơn so với năm 2019 do ảnh hƣởng nặng nề của dịch 

bệnh COVID-19. Trong quý 1, Trung Quốc- tâm điểm khởi phát của dịch, là thị trƣờng bị ảnh 

hƣởng nặng nề nhất đối với ngành cá tra. Tới tháng 3, khi Trung Quốc đã cơ bản khống chế đƣợc 

dịch bệnh và bắt đầu nhập khẩu cá tra trở lại thì khắp các thị trƣờng khác dịch bệnh lại bùng phát, 

từ châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, tới các quốc gia châu Á khác. Tình hình xuất khẩu của IDI nói 

riêng và ngành cá tra Việt Nam nói chung trong năm 2020 sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng các 

thị trƣờng hồi phục từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, với lợi thế thị phần lớn ở Trung Quốc- 

HongKong, dự kiến tình hình xuất khẩu của IDI sẽ không quá ảm đảm trong thời gian chờ đợi các 

quốc gia tiêu thụ cá tra lớn khác kiểm soát đƣợc dịch bệnh.  

Về  phía IDI,  Công ty vẫn tiếp tục đà phát triển ổn định và bền vững, khẳng định thƣơng 

hiệu và vị thế trên thị trƣờng Quốc Tế. Năm 2019 vừa qua, Công ty đã đạt đƣợc một số kết quả khả 

quan nhƣ sau: 
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Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 

Chênh lệch Theo kết cấu 

Tăng/giảm % 
Năm 

2018 

Năm Chênh 

lệch 2019 

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6.342.706.364.753 7.744.408.629.558 1.401.702.264.805 22,10% 100% 100% 0,00% 

2.  Các khoản giảm trừ doanh thu 1.492.176.404 12.525.807.185 11.033.630.781 739,43% 0,02% 0,16% 0,14% 

3.  Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 6.341.214.188.349 7.731.882.822.373 1.390.668.634.024 21,93% 99,98% 99,84% -0,14% 

4.  Giá vốn hàng bán 5.342.900.722.193 7.032.607.001.871 1.689.706.279.678 31,63% 84,24% 90,81% 6,57% 

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 998.313.466.156 699.275.820.502 -299.037.645.654 -29,95% 15,74% 9,03% -6,71% 

6.  Doanh thu hoạt động tài chính 149.333.987.413 58.079.291.368 -91.254.696.045 -61,11% 2,35% 0,75% -1,60% 

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

     Trong đó: Chi phí lãi vay 174.093.020.748 145.418.375.749 -28.674.644.999 -16,47% 2,74% 1,88% -0,87% 

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

9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 51.709.947.828 49.373.469.992 -2.336.477.836 -4,52% 0,82% 0,64% -0,18% 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 721.846.836.368 354.281.567.068 -367.565.269.300 -50,92% 11,38% 4,57% -6,81% 

11. Thu nhập khác 3.131.673.749 9.116.788.487 5.985.114.738 191,12% 0,05% 0,12% 0,07% 

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

13. Lợi nhuận khác (3.953.068.150) (1.366.859.615) 2.586.208.535 -65,42% -0,06% -0,02% 0,04% 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 717.893.768.218 352.914.707.453 -364.979.060.765 -50,84% 11,32% 4,56% -6,76% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 74.088.655.259 26.961.580.813 -47.127.074.446 -63,61% 1,17% 0,35% -0,82% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (8.108.069) (2.565.417) 5.542.652 -68,36% 0,00% 0,00% 0,00% 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 643.813.221.028 325.955.692.057 -317.857.528.971 -49,37% 10,15% 4,21% -5,94% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 3.465 1.555 -1.910 -55,12% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tổng Doanh thu năm 2019 đạt 7.744 tỷ 

đồng tăng 1.401 tỷ đồng so với năm 2018, tƣơng ứng với tỉ lệ tăng là 22,10%. Với tốc độ tăng khá 

nhanh của doanh thu cho thấy Công ty có những chính sách bán hàng cũng nhƣ mở rộng thị trƣờng 

là hợp lý. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo sâu sắc của Hội đồng quản trị cũng nhƣ Ban điều hành đã cố 

gắng áp dụng nhiều chính sách linh hoạt trong việc bán hàng. Mặc dù trƣớc áp lực cạnh tranh rất lớn 

từ các doanh nghiệp cùng ngành đồng thời bị ảnh hƣởng nhiều khó khăn trong chiến tranh thƣơng 

mại Mỹ -Trung, nhƣng với tốc độ tang Doanh thu trên, cho thấy niềm tin phát triển của Công ty 

trong những năm tiếp theo. 

Giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp: Ta thấy tốc độ tăng của giá vốn 31,63 % cao hơn tốc 

độ tăng của doanh thu 22,10%. Nguyên nhân năm 2019 giá cá tra nguyên liệu liên tục giảm có lúc về 

18.000 đồng/kg, đồng thời giá bán cá tra xuất khẩu liên tục giảm. Trong khi đó Công ty chúng ta đã 

chốt giá,ký các hợp đồng bao tiêu, nuôi liên kết với các hộ nông dân từ đầu năm 2019 để ổn định sản 

xuất cho các nhà máy chế biến thủy sản, do đó giá vốn hàng bán bị ảnh hƣởng tăng cao hơn doanh 

thu khi giá cá nguyên liệu liên tục giảm. Đó cũng là nguyên nhân làm cho lợi nhuận gộp giảm gần 

30% so với năm 2018. 

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính giảm 91,25 tỷ đồng tƣơng 

ứng với tỷ lệ 61,11% so với năm 2018. Kết quả này do trong năm dòng tiền kinh doanh của Công ty 

gặp nhiều khó khăn khi thƣơng chiến Mỹ - Trung kéo dài khiến việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, 

điều này là lý do làm Ban lãnh đạo điều hành Công ty quyết định đƣa hơn 50% phần tiền gửi tại các 

tổ chức tín dụng về ổn định sản xuất, đồng thời việc tỉ giá USD liên tục tăng, lãi suất cho vay USD 

tại các tổ chức tín dụng liên tục tăng cao cũng ảnh hƣởng không nhỏ cho doanh thu hoạt động tài 

chính trong năm của Công ty.  

Chi phí tài chính: Chi phí tài chính giảm 38,77 tỷ đồng tƣơng ứng 19,56 % so với năm 

2018. Nguyên nhân là trong năm 2019, Ban giám đốc đã gửi nhiều đề nghị giảm lãi suất vay do 

Công ty luôn đáp ứng đầy đủ và thực hiện tốt các điều kiện cho vay của các tổ chức tín dụng. Đồng 

thời luôn là “ đối tác chiến lƣợc” phát triển toàn diện và lâu dài với các tổ chức tín dụng. Điều này 

đã đƣợc chấp thuận nên Công ty luôn đƣợc áp dụng các gói cho vay với lãi suất ƣu đãi, đây chính là 

nguyên nhân khiến chi phí lãi vay giảm đáng kể. Tuy nhiên , trong năm 2019 Công ty đã khởi công 

xây dựng nhà máy chế biến thủy sản số 3 với công suất 250 tấn/ngày/12giờ nên khiến chi phí tài 

chính vẫn ở mức gần 160 tỷ, cao hơn so với doanh thu hoạt động tài chính. 

 Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng tăng 18,38 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 10,46% so với năm 

2018. Với tốc độ tăng của doanh thu 22,10% ta thấy tốc độ tăng của chi phí bán hàng gần bằng 50% 

tốc độ tăng doanh thu. Điều này cho thấy hệ thống quản lý kiểm soát tốt khoản mục chi phí này vẫn 

là rất hiệu quả. Do trong năm 2019 chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung đã ảnh hƣởng tiêu cực tới 

trên toàn Thế giới. Việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn hơn năm 2018 ảnh hƣởng tới đa số các doanh 

nghiệp trong nƣớc. Trong khi đó, Công ty IDI vẫn đảm bảo ổn định sản xuất và duy trì công ăn việc 

làm cho gần 5.000 CB-CNV Công ty đó là một nỗ lực tuyệt vời của Ban lãnh đạo, của bộ phận sản 

xuất - kinh doanh đã thực hiện đƣợc triệt để những chỉ đạo sâu sắc của ban giám đốc góp phần 

không nhỏ trong việc hạn chế đƣợc tối đa các chi phí bán hàng. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,33 tỷ đồng so với năm 

2018, tƣơng ứng giảm 4,52% . Nhìn vào kết quả cho thấy Công ty đang thực hiện chính sách ổn định 

sản xuất – kinh doanh, tăng cƣờng tìm kiếm các thị trƣờng xuất khẩu mới, chờ đợi thời cơ khi sóng 

gió của Thƣơng chiến qua đi, việc xuất khẩu tốt trở lại , sẽ tiếp tục mở rộng quy mô phát triển. 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 367,56 tỷ 

đồng so với năm 2018, tƣơng đƣơng với tốc độ giảm 50,92%. Nguyên nhân một phần là do năm 

2019 là năm mà Việt Nam đạt kỷ lục mới với tổng kim ngạch xuất khẩu cảm năm đạt trên 482,23 tỷ 

USD, lần đầu tiên Việt Nam đạt mức xuất siêu trên 7 tỷ USD. Có thể nói năm 2018 là một năm vô 

cùng thịnh vƣợng. Bên cạnh đó, năm 2019 thì vô cùng trái ngƣợc, căng thẳng Thƣơng chiến không 

ngừng gia tăng, việc xuất khẩu không ngừng gặp khó khăn, giá cá tra nguyên liệu liên tục giảm 

mạnh, dịch bệnh gia tăng,…. Đây là những nguyên nhân chính khiến cho việc lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh năm 2019 của Công ty giảm. 
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Chi phí thuế TNDN: Chi phí thuế TNDN giảm 47,12 tỷ đồng, tƣơng ứng giảm 63,61 % so 

với năm 2018.  

 

1.2 Tình hình taøi chính. 

 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

                       

1,20  

                       

1,21  

+ Hệ số thanh toán ngắn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

0,97 0,86 (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) 

               Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn                        

0,60  

                       

0,55  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

                       

1,28  

                       

1,42  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

                       

6,76  

                       

4,98  

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

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

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

                       

0,96  

                       

1,03  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
                       

0,05  

                       

0,04  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

                       

0,13  

                       

0,11  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

                       

0,05  

                       

0,04  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 

                       

0,11  

                       

0,05  

 

II/ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH 

2.1 Sản lƣợng sản phẩm/giá trị dịch vụ 

 - Công ty cung cấp sản phẩm không xử lý phụ gia, sản phẩm đóng túi lẻ cho hệ thống nhà 

hàng và siêu thị, sản phẩm dƣới dạng cá fillet, cá cắt khúc, cá nguyên con, v.v… Giảm định mức sản 

xuất, cắt giảm chi phí và tăng cƣờng quản lý chất lƣợng sản phẩm.  

- Công ty đầu tƣ  nhà máy chế biến thủy sản số 1 với công suất thiết kế 300 tấn nguyên 

liệu/ngày (hoạt động trong 12 giờ). Nhà máy chế biến thủy sản số 2 với công suất 150 tấn NL/ngày 

/12 giờ. Bên cạnh đó để đáp ứng đủ nhu cầu đơn hàng thì Công ty cũng thực hiện thuê gia công của 

1 số đơn vị bên ngoài và tổng doanh số  từ xuất khẩu mang về doanh trên 134,6 triệu USD trong 

năm 2019 (chƣa kể doanh số xuất khẩu của Công ty Trisedco). 
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- Cơ cấu doanh thu trong năm: 

 

CƠ CẤU DOANH THU THUẦN 

                                                                                                                             Đvt: VND 

STT KHOẢN MỤC 

Năm 2018 Năm 2019 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1 
Doanh thu bán hàng hóa, 

thành phẩm cá tra 3.563.411.225.486 56,18% 3.578.415.868.862 46,21% 

2 Doanh thu Bột Cá, mỡ cá 1.530.473.348.214 24,13% 2.435.266.891.226 31,45% 

3 
Doanh thu bán hàng hóa, 

thành phẩm thức ăn chăn nuôi 1.125.787.188.800 17,75% 1.560.610.001.600 20,15% 

4 Doanh thu cung cấp dịch vụ 84.210.411.816 1,33% 86.516.015.290 1,12% 

5 Doanh thu bất động sản đầu tƣ 37.394.428.892 0,59% 83.599.852.580 1,08% 

6 Doanh thu khác 1.429.761.545 0,02% 0 0,00% 

Tổng Cộng 6.342.706.364.753 100% 7.744.408.629.558 100% 

 

+ Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực thủy sản giữ vị trí chủ đạo, chiếm gần 97,81% trong  năm 

2019. 

+ Doanh thu lĩnh vực thủy sản năm 2019 tăng gần 1.355 tỷ đồng tƣơng đƣơng tăng 21,79% 

so với năm 2018. Điều đó cho thấy đƣợc tiềm năng phát triển rất ổn định và tƣơng đối lớn của con 

cá tra tại Đồng bằng Sông cửu long nói chung và IDI nói riêng.  

+ Còn cơ cấu doanh thu  về dịch vụ, bất động sản và đầu tƣ xây dựng hạ tầng chiếm tỷ trọng 

thấp và tăng trƣởng không đáng kể. Theo cơ cấu ngành của Công ty IDI và của cả Tập đoàn Sao Mai 

thì IDI chỉ tập trung cho việc hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy sản khép kín chứ không còn tập trung 

vào các mảng khác. 

- Cơ cấu chi phí trong năm:  

                                            CƠ CẤU CHI PHÍ GIÁ VỐN                                       Đvt: VND 

STT KHOẢN MỤC 

NĂM 2018 NĂM 2019 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1 
Giá vốn của hàng hóa, 

thành phẩm cá tra đã bán 
2.769.977.030.227 51,84% 3.045.927.944.158 43,24% 

2 Giá vốn Bột Cá, mỡ cá 1.426.176.954.477 26,69% 2.324.271.125.110 33,00% 

3 

Giá vốn của hàng hóa, 

thành phẩm thức ăn chăn 

nuôi đã bán 

1.047.534.976.592 19,61% 1.530.430.558.000 21,73% 

4 
Giá vốn của dịch vụ đã 

cung cấp 
53.974.228.228 1,01% 61.756.707.032 0,88% 

5 
Giá vốn kinh doanh Bất 

động sản đầu tƣ 
36.039.365.816 0,67% 68.678.238.000 0,98% 

6 
Dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho 
7.768.405.308 0,15% 12.535.220.999 0,18% 

7 Giá vốn khác 1.429.761.545 0,03% 0 0,00% 

Tổng Cộng 5.342.900.722.193 100% 7.043.599.793.299 100% 
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            + Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm lĩnh vực thủy sản chiếm tỷ trọng 97,97% trong năm 

2019, tăng 1.657 tỷ đồng so với năm 2018. Ta thấy tốc độ tăng của giá vốn hàng hóa thành phẩm 

tăng là 24% so với năm 2018 trong khi doanh thu tăng 21,79% cho thấy việc giá cá nguyên liệu 

ngoài thị trƣờng năm giảm sâu, nhiều Doanh nghiệp dừng thu mua cá tra nguyên liệu do xuất khẩu 

khó khăn. Trong khi đó việc nuôi liên kết chốt giá ban đầu với các hộ nông dân ngày từ đầu năm 

2019 khiến Công ty cũng gặp khó khăn trong việc giá vốn tăng lên, tuy nhiên Công ty vẫn ƣu tiên 

thu mua cá của các hộ nông dân nuôi liên kết trƣớc tiên, nên các hộ nuôi liên kết với Công ty vô 

cùng yên tâm và có cái nhìn gần gũi với Công ty, từ đó tạo niềm tin tuyệt đối trong việc “ đồng cam 

cộng khổ”, gắn bó với Công ty trong tƣơng lai. 
 

2.2 Nguyên vật liệu:  

- Cá tra là nguồn nguyên liệu dễ nuôi, có thể nuôi bè, nuôi ao, nuôi trong quầng đăng, nuôi 

hồ và nuôi ở các cồn trên sông. Với những ƣu thế về đặc tính sinh học nhƣ khỏe, dễ nuôi, ít bệnh, dễ 

sinh sản nhân tạo, thêm vào đó điều kiện thời tiết vùng sông Cửu Long khá phù hợp, đảm bảo việc 

nuôi cá có thể thực hiện quanh năm.  

- Cá tra đã có mặt trên khắp thế giới là sự lựa chọn số một của giới bình dân tới trung lƣu và 

cả giới thƣợng lƣu. Nhu cầu cá tra trên thế giới là vô hạn có bao nhiêu cũng bán hết. Vì các nƣớc 

khác ở thƣợng lƣu sông Mêkông cũng có nuôi cá tra, nhƣng số lƣợng rất ít không hiệu quả, không có 

ý nghĩa thị trƣờng. 

- Dự báo kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đến năm 2022 sẽ tiến gần 3 tỉ USD. 

Ngƣời tiêu dùng lựa chọn cá tra làm thức ăn hằng ngày, thay thế các nguồn đạm động vật khác vì 

các vấn đề liên quan đến bệnh tim mạch và các vụ ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh ở thịt heo, gà, 

bò... Trong khi nguồn cung hải sản không thể tăng, vì khai thác biển gần nhƣ bão hòa và sản lƣợng 

ngày càng cạn kiệt.  

- Giá cá tra phù hợp với mọi thành phần dân cƣ. Trong khi tại các nƣớc phát triển phí môi 

trƣờng, giá nhân công cao và các chính sách hạn ngạch đánh bắt đang tạo ra lợi thế lớn cho cá tra 

Việt Nam.  
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2.3 Trình độ công nghệ. 

 - Dây chuyền và trang thiết bị chế biến hiện đại. Chƣơng trình quản lý chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Nhà máy nằm ở trung tâm vùng nguyên liệu và nguồn 

nhân lực chế biến cá tra nằm trong một cụm công nghiệp riêng nên dễ dàng mở rộng phát triển. 

 - Vận chuyển cá nguyên liệu đến dây chuyền chế biến, đƣờng đi của bán thành phẩm rất hợp 

lý, đơn giản hóa công tác quản lý và tiết kiệm chi phí. Không gian bên ngoài sản xuất gọn gàng, sạch 

sẽ và mỹ quan, thân thiện với môi trƣờng. 

 - Thiết bị cấp đông và chế biến xuất xứ từ Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ, hoạt động ổn định, sản 

xuất hàng chất lƣợng cao, cho phép bán tự động và tự động hóa các hoạt động sản xuất. Công nhân 

có kỹ năng lao động lành nghề. Cán bộ quản lý sản xuất là những ngƣời có kinh nghiệm làm việc lâu 

năm đem đến giá thành sản xuất hợp lý và thấp nhất. 

 

 - Đầu năm 2011 nhà máy chế biến số 1 đã hoàn thành 100% với công suất thiết kế 300 tấn 

nguyên liệu/ngày (12 giờ).  

 

+ Nhà xƣởng sản xuất 15.000 m
2
, hệ thống thiết bị cấp đông, công cụ dụng cụ chế biến đáp 

ứng đƣợc công suất 300 tấn NL/ngày. Kho lạnh có sức chứa 4.600 tấn cá thành phẩm. 

+ Hệ thống xử lý nƣớc, cấp nƣớc đạt tiêu chuẩn Châu Âu, công suất xử lý 240 m
3
 nƣớc/giờ. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải đạt tiêu chuẩn nƣớc loại A đƣợc phép thải ra môi trƣờng theo qui định của 

Việt Nam, công suất xử lý 240m
3
 nƣớc/giờ. 

+ Hệ thống cấp điện, trạm điện công suất 3.750 KVA và hai máy phát điện dự phòng 3.250 

KVA. Trạm cân cá với 2 bàn cân điện tử tự ghi tải trọng mỗi bàn cân 10 tấn. 

+ Nhà ăn cho cán bộ và công nhân sức chứa 3.000 ngƣời/lƣợt ăn. Xƣởng cơ khí sửa chữa. 

Trung tâm kiểm nghiệm đƣợc xây dựng khang trang sạch đẹp. Hệ thống sân đƣờng nội bộ đƣợc giữ 

sạch với bóng cây xanh phủ mát tạo không khí trong lành thoải mái. 

+ Trụ sở làm việc đƣa vào sử dụng, hoàn thành trạm phát điện thứ 2 có công suất 3.750 

KVA, nhà để xe công nhân, bể chứa nƣớc sạch 500m
3
, bể ly tâm nƣớc thải, bờ kè cập sông Lấp Vò. .  

+ Cuối năm 2013 thì công ty cũng đã hoàn thành dự án nhà máy tinh luyện dầu cá với dây 

truyền, máy móc hiện đại đƣợc nhập từ Châu âu và hoàn toàn tự động. Nhà máy hoạt động dựa vào 

hệ thống điều khiển trung tâm gồm 4 máy vi tính đƣợc lập trình và điều chỉnh các thông số cho nhà 

máy dầu theo yêu cầu. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ quản lý vận hành nhà máy đƣợc Ban lãnh đạo 
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công ty sàng lọc, đào tạo rất chuyên nghiệp. Từ trình độ chuyên môn đến phong cách làm việc cũng 

nhƣ tinh thần trách nhiệm rất cao và hiện tại hoàn toàn làm chủ công nghệ tinh luyện dầu có thể nói 

là hiện đại nhất thế giới. Hiện tại dự án này đã đƣợc chuyển giao cho Công ty con của IDI là Công ty 

DAT quản lý và khai thác. 

+ Tháng 05/2016 nhà máy chế biến thủy sản số 2 đi vào hoạt động với công suất 150 tấn 

nguyên liệu/ngày/12 giờ. 

+ Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản chính thức đi vào hoạt động tháng 11/2017 đƣợc đầu tƣ 

hiện đại theo chiều sâu và tự động hóa cao, với máy móc thiết bị đƣợc nhập từ Châu và các nƣớc 

phát triển nhằm đảm bảo cho sản phẩm đầu ra đạt chất lƣợng tốt nhất cũng nhƣ tiết kiệm chi phí 

nhằm giảm giá thành tăng tính cạnh tranh hơn. 

+ Đầu năm 2017 Công ty đã hoàn thành dự án hệ thống năng lƣợng mặt trời lắp trên mái che 

nhà máy đông lạnh của IDI. Đây đƣợc xem là một trong những dự án tận dụng nguồn năng lƣợng 

điện mặt trời vào sản xuất lớn nhất cả nƣớc. Việc nhập khẩu thiết bị từ Tập đoàn Koyo của Nhật Bản 

cũng cho thấy Công ty IDI của chúng ta luôn đầu tƣ theo chiều sâu với Công nghệ hiện đại mà Công 

ty IDI luôn đi đầu trƣớc các đối thủ cùng ngành. 

+ Tháng 05/2019 Kho lạnh số 3 với sức chứa 10.000 tấn thành phẩm đi vào hoạt động. Giúp 

giảm đáng kể chi phí lƣu kho hàng tháng của Công ty. 
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    QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA XUẤT KHẨU 
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2.4 Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới. 

 - Công ty sản xuất cá tra fillet xuất khẩu và phụ phẩm sản xuất thành các sản phẩm có giá trị 

khác nhƣ bao tử cá, bong bóng, bột cá, mỡ thô, phân bón lá, dầu cá . . . Làm tăng giá trị sản phẩm 

khi cung cấp ra thị trƣờng. 

- Nhà máy tinh luyện dầu cá sẽ đƣa sản phẩm mới ra thị trƣờng, nhằm nâng giá trị mỡ thô từ 

cá tra. Mỡ cá qua tinh luyện sẽ ngăn chặn và điều trị bệnh tim mạch, chứng căng thẳng, bệnh viêm 

khớp, các bệnh về viêm kinh niên khác và sự rối loạn hệ miễn dịch, đồng thời DHA là thành phần 

quan trọng đến sự phát triển của não. Tầm quan trọng của Omega-3, 6, 9 PUFA dẫn đến giá trị 

thƣơng mại của dầu cá đƣợc tinh luyện đó là giá trị thực phẩm cho sức khỏe con ngƣời. Chất lƣợng 

và tính ổn định làm cho dầu cá ngày càng quan trọng hơn. 

- Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản sẽ sử dụng triệt để bột cá do Trisedco sản xuất, nhằm 

cung cấp lƣợng thức ăn cho nuôi trồng thủy sản (cá có vẩy), tạo một dây chuyền khép kín trong 

chuỗi sản xuất kinh doanh.  

- Nghiên cứu mua bán và chế biến gạo là mặt hàng có mức tiêu thụ ổn định, là lƣơng thực 

thiết yếu đối với nhu cầu đời sống hàng ngày, khi giá biến động thì nhu cầu về lƣơng thực của ngƣời 

dân vẫn không thay đổi. Lợi thế hơn nữa là nhà máy nằm ở vùng trung tâm của diện tích lúa gạo lớn 

nhất cả nƣớc. Mặt khác với các phụ phẩm nhƣ tấm, cám, trấu…lại đƣợc cung cấp cho các nhà máy 

trong chuỗi thủy sản chúng ta. 

- Công ty đang xúc tiến trong việc đầu tƣ trung tâm giống hiện đại với khả năng ứng dụng 

công nghệ sinh học, công nghệ Gen vào việc sản xuất giống. Khắc phục những hạn chế mà hiện tại 

Quy trình chế 

biến 

Sự thỏa mãn của 

khách hàng 

 

Hệ thống         

truy xuất 

Nguồn nguyên liệu 
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chất lƣợng 
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giống cá tra đang bị để sản xuất ra giống có chất lƣợng cao, có sức khỏe tốt … nhằm tăng hiệu quả 

cho công tác nuôi trồng góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh hơn nữa trong thời gian tới. 

- Công ty cũng đang nghiên cứu triển khai dự án nhà máy bao bì thủy sản nhằm sản xuất ra 

các loại bao bì để cung cấp cho chuỗi thủy sản của chúng ta và một số bao bì khác có thể cung cấp ra 

thị trƣờng với chất lƣợng tốt. Dự kiến dự án này cũng mang tính đột phá về ứng dụng công nghệ mới 

nhằm sản xuất sản phẩm chất lƣợng tăng tính cạnh tranh giữa các Công ty cùng ngành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Công ty Cổ phần Đầu tƣ & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) đã mạnh dạn đầu tƣ nghiên cứu 

để phát triển những sản phẩm mới mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Chính vì vậy mà trong năm 

2017,  IDI đã tiến thêm một bƣớc dài trong việc kết nối toàn diện với Bộ khoa học và công nghệ 

thông qua “Lễ ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng con cá 

tra Việt Nam”. Bản Hợp tác có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký kết hƣớng đến tạo lợi thế cạnh tranh 

tuyệt đối cho con cá tra Việt Nam. Nhiều năm trƣớc, Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai – IDI) là Doanh 

nghiệp luôn biết cách tiên phong ứng dụng công nghệ mới, thành tựu KHKT để sản xuất ra sản 

phẩm chuyên sâu từ cá tra. Hiện nay, tiềm năng từ loài thủy sản này vẫn còn và lại một lần nữa Sao 

Mai-IDI lại tiếp tục đột phá  để khai thác những giá trị mới từ cá tra. Không bỏ lỡ cơ hội khi trên nền 

tảng của mối quan hệ hợp tác với các nhà khoa học đã đƣợc xác lập từ nhiều năm, Sao Mai-IDI sẽ 

ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất  các sản phẩm: bột cá giàu lysine, cá tra hun khói, cá hộp, 

xúc xích từ cá tra, sản xuất Shortening từ dầu cá, lạp xƣởng cá v.v. … để tiêu thụ nội địa và phục vụ 

xuất khẩu. Đây sẽ là tiền đề để IDI mở rộng thị trƣờng nội địa với doanh số ƣớc đạt hàng ngàn tỷ 

đồng mỗi năm và khả năng xuất khẩu để mang về hàng tỷ USD khác trong tƣơng lai ngoài việc xuất 

khẩu cá tra fillet nhƣ hiện nay. 
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Bộ trưởng Bộ NNo&PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm và làm việc với Tập đoàn Sao Mai tại Cụm CN 

Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

 

 
     

    Bộ trưởng Bộ NNo&PTNT thăm quan hệ thống tự động của  nhà máy tinh luyện dầu ăn cao cấp Ranee 
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2.5 Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ  

 - Công ty đang áp dụng chƣơng trình quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn HACCP do Việt 

Nam quy định, đƣợc Cục Quản lý Chất lƣợng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) công nhận và 

cấp code EU DL 479 chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

- Đặc biệt là đang áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng và đƣợc cấp chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn quốc tế nhƣ ISO 9001, 2008, BRC 2011,ASC, HACCP, HALAL, FDA, ISO 17025:2005 

(VILAS 443). . . Đây là bằng chứng với khách hàng, là hàng hóa sản xuất ra đạt chất lƣợng tốt, đáp 

ứng các qui định khắc khe nhất của thị trƣờng thế giới.  
  

2.6 Hoạt động Marketing 

 - Công ty tham gia các hội chợ thủy sản lớn trong nƣớc và quốc tế, tham gia các kỳ xúc tiến 

thƣơng mại ở nƣớc ngoài do VASEP và VCCI tổ chức. Tổ chức quảng cáo trên các báo quốc tế, 

đăng tải trên các trang web chuyên ngành thủy sản. Tích cực hoạt động chăm sóc khách hàng. 

- Công ty hằng năm tham gia các kỳ Hội chợ lớn chuyên ngành thủy sản nhƣ hội chợ 

VIETFISH ở Việt Nam, CONXERMA ở Tây Ban Nha, GUFTFOOD ở Dubai - UAE, hội chợ 

BOSTON ở Mỹ, hội chợ thực phẩm ở Nga, hội chợ BRUSSEL ở Bỉ, Hội chợ Vũ Hán, Thanh Đảo, 

Phúc Châu, Quảng Châu, Thƣợng Hải ở Trung Quốc.... để xây dựng thƣơng hiệu, giới thiệu sản 

phẩm và xúc tiến bán hàng, nhằm tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới.  

- Công ty quảng cáo hình ảnh trên báo Seafood International, Intrafish. Đăng thông tin trên 

trang web SEAEX, quảng cáo trên trang web của VASEP.  

- Công ty mời khách hàng đến thăm nhà máy để tạo niềm tin và thuyết phục khách mua 

hàng. Định kỳ gửi phiếu thăm dò khách hàng để lắng nghe ý kiến đóng góp, từ đó có biện pháp điều 

chỉnh phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 

- Công ty tìm kiếm khách hàng qua báo đài, mạng internet và sự giới thiệu của các doanh 

nghiệp trong ngành, của bạn hàng.  

- Thị trƣờng mới, công ty sử dụng những kênh phân phối có sẵn, duy trì và phát triển mối 

quan hệ mua bán với khách hàng truyền thống, tìm kiếm mở rộng các khách hàng mới.  

- Thông qua việc nuôi liên kết với nông dân nhằm giới thiệu sản phẩm thức ăn thủy sản của 

Tập Đoàn  đến với nông dân, tổ chức công tác đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thức ăn thủy sản 

của Tập Đoàn. Từ đó xây dựng lòng tin cho những ngƣời nuôi cũng chính là khách hàng của Công 

ty bằng hiệu quả mà nông dân thu đƣợc. Tổ chức các hội thảo, hội nghị về thức ăn thủy sản, thông 

qua quản cáo trên báo đài và các phƣơng tiện thông tin đại chúng để quảng bá sản phẩm đến với 

ngƣời nuôi. 
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IDI tham gia hội chợ thủy sản tại Thanh Đảo – Trung Quốc 
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2.7 Hoạt động xã hội và quan hệ công chúng (PR) 

 - Công ty làm tốt công tác xã hội từ thiện ở địa phƣơng và nhiều tỉnh thành khác trong cả 

nƣớc.  

 

 
 

 

- Công ty quảng bá thƣơng hiệu trên báo, đài trung ƣơng và địa phƣơng nhƣ VTV1, VTV3, HTV7, 

HTV9, TH Cần Thơ, TH Vĩnh Long, TH An Giang, . . . TC Thủy sản, TC Chứng khoán, báo Đầu tƣ 

tài chính, báo An Giang . . . Tạo ấn tƣợng đẹp về Sao Mai - IDI đến với mọi ngƣời. 

- Công ty tuân thủ các qui định của pháp luật. Tạo mối quan hệ tốt với cơ quan chức năng và các 

đối tác. . . Giúp xây dựng nên hình ảnh, thƣơng hiệu IDI. 
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2.8 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền  

- Logo:              

 
- Pháp lý: Logo IDI đƣợc Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam cấp           

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quyết định số 5472/QĐ-SHTT ngày 24/3/2009. 

- Danh mục sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu: 

o Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến cá cá tra, cá basa, tôm, mực, nghêu, sò. 

o Nhóm 35: Hoạt động giới thiệu và quảng bá thƣơng hiệu, mua bán thủy hải sản. 

o Nhóm 40: Chế biến thủy hải sản. 

o Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản cá nƣớc ngọt gồm cá tra, cá basa, lƣơn, các loại cá biển 

nhƣ cá bóp, cá ngừ, nuôi trồng thủy hải sản. 
 

 III/ KEÁ HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI  

3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh 2019 

A) Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2019: 

Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2019 biến động  theo chiều hƣớng giảm mạnh ngay từ 

những tháng đầu năm 2019, ảnh hƣởng rất lớn đến tình hình cạnh tranh thu mua cá nguyên liệu từ 

các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Việc xác định giá cá nguyên liệu trên thị trƣờng vẫn là vấn đề 

rất khó cần phải xử lý thông tin kịp thời, chính xác để có dự báo giá cá nguyên liệu trên thị trƣờng 

từng tháng, ba tháng và sáu tháng. Đồng thời quản lý đƣợc tỉ lệ nguyên liệu giữa cá nuôi liên kết và 

cá mua ngoài.  

Trong năm nhà máy sản xuất đƣợc 117.319 tấn cá nguyên liệu với cơ cấu cá đƣợc cung cấp 

cho nhà máy nhƣ sau: Cá Công ty nuôi liên kết là 99.646 tấn chiếm tỷ lệ 85% tổng sản lƣợng cá đƣa 

vào sản xuất trong năm. Công ty thực hiện mua ngoài tổng lƣợng cá là 17.673 tấn chiếm tỷ lệ  15%. 

Với cơ cấu đầu vào nhƣ thế với giá bình quân trong năm 2019 của Công ty là 26.874 đồng/kg trong 

khi giá mua cá ngoài trung bình năm 2019 là 20.400 đồng/kg.  
 

A1. Tình hình thu mua nguyên liệu: 

Giá cá tra nguyên liệu liên tục giảm mạnh trong năm 2019. Trong Quý I,II giá cá dao động 

giảm  từ 29.500 -> 22.000 đồng/kg , trong Quý III, IV thì dao động từ 18.000 -> 19.000 đồng/kg. 

Việc giá cá giảm mạnh khiến thị trƣờng rơi vào khủng hoảng Cung vƣợt Cầu khiến nhiều hộ dân tự 

nuôi cá không tìm đƣợc đầu ra. Điều này cho thấy năm 2019 là một năm đầy khó khăn với các hộ 

dân tự nuôi cá Tra. Còn đối với những hộ dân nuôi liên kết với Công ty vẫn rất ổn định và thậm chí 

là có lãi lớn khi hợp tác với Công ty. Công ty IDI đã, đang và ngày càng tạo đƣợc lòng tin cho các 

hộ dân từ khâu tƣ vấn về giá, đến các cam kết mua và việc thanh toán cũng đúng hạn. Chính vì thế 

với lƣợng cá phải mua cho nhu cầu của nhà máy , IDI hoàn toàn có thể chủ động và có thể chốt giá 

với ngƣời nuôi tốt nhất. 

A2. Tình hình nuôi cá đầu tƣ liên kết: 

Năm 2019, sản lƣợng cá Công ty tự nuôi và đầu tƣ nuôi liên kết với cá hộ nông dân là: 

99.646 tấn cá với giá thành bình quân từ 26.874 đồng/kg ( tăng 3.232 đồng/kg so với năm 2018). 

Hình thức này đã giúp các hộ nông dân đang gặp khó khăn về tài chính và không thể dự báo giá cá 

đƣợc trong tƣơng lai, yên tâm nuôi cá. Các hộ nông dân lựa chọn theo hình thức này rất an toàn và 

nhận khoán chi phí với giá từ 5.000 đồng – 9.500 đồng/kg tùy từng thời điểm. Với hình thức này có 

lợi thế tận dụng kỹ thuật cũng nhƣ kinh nghiệm của hộ nuôi, công ty không phải bỏ ra một khoản 

tiền lớn để đầu tƣ dài hạn cho ao nuôi giảm áp lực tài chính cho Công ty. Việc liên kết đã hỗ trợ cho 

những đơn hàng xuất khẩu cá nhỏ (size 3-5 hoặc size 5-7) mà mua ngoài không có, để kịp thời phục 

vụ đơn hàng xuất khẩu. 



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

   IDI cam kết an toàn cho sự hợp tác toàn diện.                                                 Trang 59                                                                

A3. Tình hình vùng nuôi công ty: 

Để đạt hiệu quả trong quá trình nuôi, mỗi vùng nuôi đều bố trí ngƣời quản lý, theo dõi ghi 

chép cấp phát thức ăn, theo dõi sử dụng thuốc, mọi thu chi của vùng nuôi đều đƣợc thực hiện theo 

quy trình và giám sát chặt chẽ. Hệ số thức ăn của các hầm từ  1.57 kg, chi phí thuốc nằm trong 

khoảng 390 - 420 đồng/kg cá nguyên liệu,  đây là một giá thành hợp lý. Ngoài ra thì hai vùng nuôi 

này cũng đã hình thành đƣợc qui trình nuôi, cách xử lý khi gặp dịch bệnh, cách nhận diện quá trình 

tăng trƣởng của cá.  

 

 
 

A4. Tình hình quản lý chất lƣợng: 

Để đáp ứng đƣợc đơn hàng xuất khẩu, công ty đang thực hiện các chƣơng trình quản lý chất 

lƣợng sau: 

* Tất cả vùng nuôi của Công ty đều đƣợc thực hiện theo tiêu chuẩn ASC, đối với vùng nuôi 

liên kết thì đƣợc thực hiện theo tiêu chuẩn Viet Gap. Nhƣ vậy với các tiêu chuẩn này thì sản phẩm 

cá tra của IDI sẽ đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu các thị trƣờng khắt khe nhất. Không những thế với 

chuỗi sản xuất khép kín trong đó có dầu ăn Ranne thì sản phẩm này đƣợc làm từ mỡ cá tra nên chất 

lƣợng cũng đƣợc kiểm soát và độ an toàn tuyệt đối cho ngƣời tiêu dùng. 
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A6. Tình hình thực hiện đầu tƣ thức ăn năm 2019: 
Trong năm 2019 công ty đã dùng tổng cộng gần 150.000 tấn thức ăn tự sản xuất để cung cấp 

cho vùng nuôi liên kết của Công ty. Thông qua hình thức này sẽ đảm bảo Công ty có sẵn nguồn 

nguyên liệu kế hoạch từ 3-6 tháng từ đó bộ phận kinh doanh sẽ mạnh dạn bán hàng cho những đơn 

hàng 3-6 tháng. Bên cạnh đó việc sản xuất thức ăn cũng khá hiệu quả từ đó góp phần làm tăng hiệu 

quả của chuỗi sản xuất thủy sản đồng thời cũng làm tăng hiệu quả của công ty. 

 

B. Tình hình sản xuất cá tra tại nhà máy đông lạnh IDI năm 2019: 

- Sản lƣợng và định mức năm 2019 so với năm 2018: 

 

Năm 2018 2019 Tăng Tỷ lệ tăng 

Sản lƣợng nguyên liệu (tấn) 92.944 117.319 24.375 26,23% 

Thành phẩm (tấn) 51.378 66.865 15.487 30,14% 

Công suất (tấn/ngày) 450 500 50 11,11% 

Định mức 1.850 1.900 10 0,54% 

 

- Công suất nhà máy hiện tại: 

+ Size từ 1000 gr/con trở lên: 500 tấn/ngày.  

+ Size từ 850 đến nhỏ hơn 1000 gr/con: 450 tấn/ngày.  

+ Size từ 800 đến nhỏ hơn 850 gr/con: 425 tấn/ngày. 

+ Size từ 750 đến nhỏ hơn 800 gr/con: 415 tấn/ngày.  

+ Size từ 700 đến nhỏ hơn 750 gr/con: 405 tấn/ngày.  

+ Size từ 650 đến nhỏ hơn 700 gr/con: 400 tấn/ngày.  

+ Size nhỏ hơn 650 gr/con: 390 tấn/ngày.  

 Tuy nhiên, ngoài phụ thuộc vào size cá, công suất nhà máy còn phụ thuộc vào quy cách hàng 

hóa sản xuất (làm cá đỏ hoặc cá nguyên con càng nhiều thì công suất nhà máy sẽ cao hơn). 
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C. Tình hình kinh doanh năm 2019. 

C.1 Khối lƣợng và doanh thu xuất khẩu. 

 

THÁNG 
Số lƣợng net 

(kg) 

Số lƣợng gross 

(kg) 
Giá trị (USD) 

01/2019 3.892.187 5.354.519 12.285.842 

02/2019 2.199.051 2.797.265 6.615.387 

03/2019 3.690.751 4.797.393 10.781.491 

04/2019 4.161.551 5.563.994 12.185.146 

05/2019 4.779.100 6.230.182 13.325.390 

06/2019 4.201.907 5.487.065 11.357.922 

07/2019 3.855.759 4.975.721 10.923.707 

08/2019 3.969.962 5.015.906 11.290.592 

09/2019 4.400.184 5.429.555 11.120.780 

10/2019 5.144.154 6.260.787 12.059.762 

11/2019 4.309.870 5.333.904 11.008.407 

12/2019 4.803.479 6.013.106 11.647.535 

Tổng 49.407.955 63.259.396 134.601.961 

 

 

C.2 Tỷ lệ các sản phẩm bán ra: 

 

Stt Sản phẩm 
Khối lƣợng 

net (tấn) 

Khối lƣợng 

gross (tấn) 

1 Fillet tạo hình sạch 34.963.590 45.819.087 

2 Cá nguyên con 3.945.671 4.679.233 

3 Cá còn thịt đỏ 2.303.362 3.614.066 

4 Cá loại 2 1.187.157 1.230.532 

5 Cá cắt khúc, cắt miếng 1.600.487 1.840.631 

6 Dè cá 691.769 691.769 

7 Da cá 3.625.065 3.636.850 

8 Các loại khác 3.321.490 3.775.441 

Tổng 51.638.591 65.287.609 
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C.3 Thị trƣờng & khách hàng mới:  

Trong năm 2019, công ty đã xuất khẩu đến hơn 200 khách hàng tại các quốc gia và vùng 

lãnh thổ thuộc 5 Châu lục. 

- Thị trƣờng các quốc gia mà IDI xuất khẩu trong năm 2019: 

 

STT Quốc gia 

Khối lƣợng 

Net 

(Kg) 

Khối lƣợng 

Gross 

(Kg) 

Trị giá hợp 

đồng 

(USD) 

Tỷ 

trọng 

1 CANADA 55.830 58.185 182.097 0,14% 

2 MEXICO 8.272.058 11.609.492 25.573.780 19,00% 

3 PANAMA 36.700 49.000 94.010 0,07% 

4 BAHRAIN 951.250 1.375.000 3.552.750 2,64% 

5 BANGLADESH 8.050 10.050 20.060 0,01% 

6 HONGKONG 3.805.998 5.827.752 12.069.739 8,97% 

7 INDIA 2.136.698 3.424.843 5.981.241 4,44% 

8 JORDAN 21.600 24.000 56.400 0,04% 

9 KUWAIT 80.280 114.000 208.170 0,15% 

10 MALAYSIA 565.688 845.050 1.467.117 1,09% 

11 MONGOLIA 11.800 16.000 29.270 0,02% 

12 PHILIPPINES 419.850 694.000 1.199.801 0,89% 

13 SINGAPORE 618.494 866.140 1.544.503 1,15% 

14 TAIWAN 550.273 787.870 1.414.267 1,05% 

15 THAILAND 374.478 513.207 1.091.306 0,81% 

16 UAE 463.100 638.250 1.195.405 0,89% 

17 BELGIUM 36.800 46.000 90.970 0,07% 

18 CH CZECH 56.700 67.500 141.525 0,11% 

19 DENMARK 43.980 58.000 129.180 0,10% 
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20 FRANCE 404.400 428.400 723.065 0,54% 

21 GERMANY 1.051.374 1.218.302 2.191.513 1,63% 

22 ITALIA 2.795.458 2.806.590 3.358.523 2,50% 

23 NETHERLANDS 516.626 575.575 1.490.671 1,11% 

24 SWITZERLAND 15.300 20.400 44.227 0,03% 

25 UK 154.747 193.433 397.152 0,30% 

26 ALGERIA 77.175 122.500 241.178 0,18% 

27 ARUBA 32.143 37.046 76.642 0,06% 

28 EGYPT 88.320 96.000 257.520 0,19% 

29 SOUTH-AFRICA 43.425 43.425 88.231 0,07% 

30 AUSTRALIA 719.928 757.428 2.378.380 1,77% 

31 NEWZEALAND 76.248 91.520 223.448 0,17% 

32 ISRAEL 149.144 186.370 425.434 0,32% 

33 BRAZIL 105.000 120.000 355.800 0,26% 

34 CHILE 278.020 372.900 732.461 0,54% 

35 COLOMBIA 1.034.629 1.418.464 3.049.370 2,27% 

36 
DOMINICAN-

REPUBLIC 
15.000 25.000 36.250 0,03% 

37 PERU 122.390 144.390 362.586 0,27% 

38 CHINA 22.807.508 27.020.253 60.824.370 45,19% 

39 Costa Rica 71.050 122.500 240.100 0,18% 

40 Moroco 31.920 48.000 108.960 0,08% 

41 Spain 57.992 68.082 174.004 0,13% 

42 Turkey 84.082 108.980 275.543 0,20% 

43 PAKISTAN 17.600 25.000 50.430 0,04% 

44 NICARAGOA 57.600 72.000 188.640 0,14% 

45 LIBANG 60.000 75.000 172.500 0,13% 

46 SRI LANKA 11.250 12.500 34.875 0,03% 

47 CURACAO 20.000 25.000 58.500 0,04% 

Tổng 49.407.955 63.259.396 134.601.961 100% 

 

Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, Năm 2019 kết thúc với nhiều nỗ lực của các DN XK cá tra, 

tuy nhiên đây cũng là năm chƣa đƣợc nhƣ kỳ vọng của ngành hàng này. Khó khăn ở hầu hết các thị 

trƣờng XK, giá nguyên liệu trong nƣớc giảm mạnh đã khiến cho giá trị giảm thêm. Tháng 12/2019, 

giá trị XK cá tra ở hầu hết các thị trƣờng XK lớn trong top 10 đều giảm, trừ Trung Quốc - Hồng 

Kông. 

Trung Quốc - Hồng  Kông 

Năm 2019, Trung Quốc - Hồng  Kông là điểm sáng, điểm nhấn của bức tranh XK cá tra Việt 

Nam với tốc độ tăng trƣởng dƣơng ổn định, đa dạng sản phẩm XK, nhiều phân khúc. Riêng tháng 

12/2019, trong khi hầu hết các thị trƣờng lớn đều có giá trị giảm thì XK cá tra sang thị trƣờng Trung 

Quốc - Hồng  Kông vẫn đạt gần 74 triệu USD, chiếm hơn 39% tổng XK cá tra và tăng 61,5% so với 

năm 2018. Tính cả năm 2019, tổng giá trị XK cá tra sang thị trƣờng này đạt 662,5 triệu USD, tăng 

25,3% và chiếm 33% tổng XK cá tra. Khoảng cách về tỷ trọng trong tổng cơ cấu XK cá tra giữa 

Trung Quốc - Hồng  Kông với các nƣớc đứng sau ngày càng cách xa thêm. Đây vừa là niềm vui 

những cũng là rủi ro đối với nhiều DN cá tra XK với các thị trƣờng còn lại nhƣ Mỹ - EU. 

Năm 2019, duy nhất trong quý I đầu năm, tâm lý XK cá tra sang thị trƣờng Mỹ và EU tích cực 

và chờ đợi hi vọng ở các quý tiếp. Tuy nhiên, Mỹ giảm trƣớc rồi EU giảm sau lần lƣợt qua các 
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tháng. Cuộc chiến tranh Mỹ - Trung khiến sản lƣợng cá rô phi - sản phẩm cạnh tranh mạnh mẽ với 

cá tra tại Mỹ giảm mạnh cũng không giúp ích gì cho việc gia tăng tỷ trọng cho cá tra tại Mỹ. Mỹ vẫn 

dựng rào cản kỹ thuật về thuế CBPG cao và cho tới tận cuối năm 2019 mới đƣa ra công bố chính 

thức về việc công nhận tƣơng đƣơng về hệ thống kiểm tra, kiểm soát ATTP đối với cá tra XK của 

Việt Nam. Tính hết cuối năm 2019, tổng giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 287,7 triệu USD, giảm 47,6% 

so với năm 2018. Mới đây, FSIS (thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) cũng đƣa ra thông báo mới, kể từ ngày 

01/02/2020 hoặc sau ngày này, cơ quan này sẽ kiểm thêm chỉ tiêu Escherichia coli (E. 

coli) và Enterococcus giống nhƣ với Salmonella trên sản phẩm cá tra NK. Những tiêu chuẩn kỹ 

thuật của thị trƣờng này càng trở nên khắt khe hơn đối với sản phẩm cá tra. 

 

Với EU, hai quý cuối năm, XK cá tra sang 4 thị trƣờng đơn lẻ lớn trong khối là Hà Lan, Anh, 

Đức, Bỉ có dấu hiệu chậm lại rồi giảm dần. Khác với tinh thần lạc quan từ đầu năm, giá XK trung 

bình sản phẩm cá tra sang các thị trƣờng này cũng giảm theo giá nguyên liệu. Trong tháng 12/2019, 

giá trị XK cá tra sang EU đạt 17,8 triệu USD, giảm 31,7%. Năm 2019, tổng giá trị XK đạt 235,4 

triệu USD, giảm 3,5% so với năm trƣớc. 

 

Nhƣ vậy, năm 2019, tổng giá trị XK cá tra sang cả thị trƣờng Mỹ và EU vẫn chƣa bằng giá trị 

XK sang thị trƣờng Trung Quốc - Hồng  Kông. 

ASEAN 

 

Mặc dù tháng 12/2019, giá trị XK sang thị trƣờng ASEAN chỉ đạt 14,4% và giảm 24,4%. Hết 

năm 2019, tổng giá trị XK cá tra sang thị trƣờng này đạt 195,4 triệu USD, giảm 3,6% so với năm 

trƣớc. Nhƣng, về cơ bản, XK cá tra sang Thái Lan và Malaysia vẫn đƣợc cho là sẽ khả quan trong 

năm 2020 do nhu cầu NK tƣơng đối tốt. Đây vẫn đƣợc coi là hai thị trƣờng tiềm năng trong năm 

nay. 

 

Nhƣ vậy, kết thúc năm 2019, XK cá tra giảm tại nhiều thị trƣờng lớn kéo theo tổng XK chỉ đạt 

khoảng 2 tỷ USD, giảm 11,4% so với năm 2018. Tuy nhiên, nhiều DN XK tin rằng, trong năm 2020, 

giá nguyên liệu sẽ cải thiện hơn khi ngƣời nuôi tính toán và cân nhắc kỹ lƣỡng hơn việc thả nuôi 

theo nhu cầu thị trƣờng. Sau một thời gian lƣợng tồn kho tại một số thị trƣờng lớn giảm bớt, nhu cầu 

NK sẽ tăng dần trở lại. 

 

Với chiến lƣợc đa dạng hóa thị trƣờng, công ty sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để giữ vững thị 

phần hiện có ở các thị trƣờng truyền thống và có thế mạnh; đồng thời mở rộng thêm các thị trƣờng 

tiềm năng khác, mục tiêu hƣớng đến tăng trƣởng bền vững trong thời gian tiếp theo.  

 

C.4 Thị phần theo châu lục  

 

CHÂU LỤC DOANH THU TỶ LỆ 

CHÂU ÂU 9.314.972 6,92% 

CHÂU MỸ 30.459.064 22,63% 

CHÂU Á 91.302.761 67,83% 

CHÂU PHI 923.336 0,69% 

CHÂU ÚC 2.601.828 1,93% 

TỔNG 134.601.961 100% 
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3.2  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:(kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ) 

Kinh doanh cá tra Fillet xuất khẩu. 

- Giữ vững khách hàng và thị phần của công ty, đồng thời mở rộng thị trƣờng tiềm năng. 

- Nâng công suất sản xuất của nhà máy và nâng doanh thu xuất khẩu thủy sản của công ty đạt 

mức khoảng 140 triệu USD và đạt lợi nhuận trƣớc thuế là khoảng 98 tỷ đồng. 

- Đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh tạo công việc ổn định cho ngƣời lao 

động trong vùng. 

- Phấn đấu nâng thứ hạng của công ty IDI lên top 2 Công ty chế biến và xuất khẩu cá tra lớn 

nhất Việt Nam. 

- Đối với những thị trƣờng hiện có, công ty tiếp tục củng cố khách hàng, tăng sự hài lòng và 

tăng tần suất mua lại của khách qua việc chăm sóc khách hàng, phân loại khách hàng và phân khúc 

thị trƣờng để có chiến lƣợc hợp tác lâu dài. 

- Mặt khác, công ty cũng sẽ quan tâm nhiều đến các khách hàng là hệ thống siêu thị, nhà 

hàng, các nhà chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ cá tra để có những đơn hàng dài hạn (6 đến 12 

tháng) và duy trì sản xuất ổn định. 

 

C.5.1 Khối lƣợng tiêu thụ theo kế hoạch năm 2020: 

 

Tháng 
Fillet 

trắng 

Fillet 

hồng lợt 

Fillet 

hồng 

Fillet 

vàng lợt 

Fillet 

thịt đỏ 

Cắt 

khúc 

Nguyên 

con 

Tổng cộng 

thành phẩm 

1 732 1.342 244 122 488 162 162 3.252 

2 683 1.253 228 114 455 151 151 3.035 

3 781 1.431 260 130 521 173 173 3.469 

4 878 1.610 293 146 586 195 195 3.903 

5 854 2.049 342 171 683 228 228 4.555 

6 976 2.342 390 195 781 260 260 5.204 

7 1.017 2.440 406 203 814 271 271 5.422 

8 1.058 2.537 423 211 845 282 282 5.638 

9 1.138 2.733 455 228 911 304 304 6.073 

10 1.179 2.830 472 236 943 315 315 6.290 

11 1.179 2.830 472 236 943 315 315 6.290 

12 1.415 2.594 472 236 943 315 315 6.290 

Tổng 11.890 25.991 4.457 2.228 8.913 2.971 2.971 59.421 

 

- Luôn xem chất lƣợng là yếu tố then chốt trong chế biến hàng xuất khẩu và luôn luôn nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm. 

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ từ khâu nuôi cá, thu mua cá, và từng khâu trong chế biến và xuất 

hàng. 

- Cam kết mang lại cho khách hàng sản phẩm chất lƣợng tốt, đảm bảo tính ổn định của chất 

lƣợng sản phẩm. 

- Không ngừng cải tiến quy trình sản xuất chế biến nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

- Đào tạo đội ngũ nhân viên và cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lƣợng nhằm không ngừng nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm và luôn tạo sự hài lòng cho khách hàng. 

- Nhà máy sẽ cải tiến quy trình sản xuất, cắt giảm chi phí chế biến nhằm đảm bảo sản phẩm 

có giá thành cạnh tranh hấp dẫn khách hàng. 
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- Đối với thị trƣờng cao cấp, công ty sẽ tăng cƣờng tiếp thị và đẩy mạnh sản phẩm cao cấp 

nhƣ cá tra fillet trắng và trắng hồng không xử lý phụ gia, cá tra fillet đƣợc chế biến từ nguyên liệu có 

chứng nhận, ASC,VietGap sản phẩm đóng túi lẻ, cá fillet tẩm bột, cá fillet xông CO2,, cá tra fillet cắt 

miếng, cá xiên que, cá cuộn (sản phẩm mới) và sản phẩm đông block công nghiệp cung cấp cho các 

nhà chế biến cá finger, portion  v.v…. 

- Ngoài ra, với chứng nhận ASC, VietGap…công ty cũng sẽ tiếp cận hệ thống siêu thị lớn 

trên Thế Giới. 

- Đối với thị trƣờng bình dân, tiếp tục phát huy những sản phẩm thông thƣờng nhƣ các loại 

cá fillet tạo hình sạch, fillet còn thịt đỏ, cá cắt khúc, cá nguyên con, v.v… nhằm đáp ứng công suất 

sản xuất của hai xƣởng, giảm áp lực cạnh tranh và tăng doanh thu. 
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C.5.2 Doanh thu kế hoạch năm 2020: ( Đvt : USD ) 

 

Tháng Fillet trắng 
Fillet hồng 

lợt 
Fillet hồng 

Fillet vàng 

lợt 

Fillet thịt 

đỏ 
Cắt khúc 

Nguyên 

con 

Tổng cộng 

doanh thu 

1 1.644.499 3.244.943 587.729 292.734 1.130.023 376.269 377.587 7.653.784 

2 1.534.416 3.029.742 549.189 273.538 1.053.607 350.720 351.948 7.143.160 

3 1.754.581 3.460.144 626.269 311.930 1.206.438 401.818 403.226 8.164.406 

4 1.972.500 3.892.965 705.756 350.321 1.356.954 452.916 454.503 9.185.915 

5 1.918.582 4.954.463 823.784 410.308 1.581.569 529.564 531.419 10.749.689 

6 2.192.665 5.662.934 939.403 467.895 1.808.500 603.889 606.004 12.281.290 

7 2.284.775 5.899.897 977.942 487.090 1.884.915 629.438 631.642 12.795.699 

8 2.376.885 6.134.442 1.018.891 506.286 1.956.699 654.987 657.281 13.305.471 

9 2.556.611 6.608.368 1.095.970 547.077 2.109.530 706.085 708.558 14.332.199 

10 2.648.721 6.842.913 1.136.918 566.273 2.183.630 731.634 734.197 14.844.286 

11 2.648.721 6.842.913 1.136.918 566.273 2.183.630 731.634 734.197 14.844.286 

12 3.178.915 6.272.267 1.136.918 566.273 2.183.630 731.634 734.197 14.803.834 

Tổng 26.711.871 62.845.991 10.735.687 5.345.998 20.639.125 6.900.588 6.924.759 140.104.019 

 

- Thu hút nhân viên bán hàng giỏi và đào tạo lực lƣợng bán hàng kế thừa. 

- Tập trung bán hàng vào những thị trƣờng tiềm năng. 

- Ƣu tiên những khách hàng uy tín, thanh toán tốt, mua hàng ổn định và ƣu tiên những 

phƣơng thức thanh toán nhanh nhằm tạo vòng quay vốn nhanh tăng hiệu quả kinh doanh. 

- Tạo sự khác biệt so với các công ty cùng ngành nghề qua việc luôn đảm bảo 3 yêu cầu quan 

trọng của khách hàng là “giá tốt, chất lƣợng tốt và dịch vụ tốt”. 

- Tổ chức những đợt tham dự hội chợ Thủy sản quốc tế và tổ chức các chuyến đi khảo sát thị 

trƣờng và làm việc với khách hàng nhƣ chuyến khảo sát khu vực Nam Mỹ Brazil, Trung Quốc, 

Colombia, Peru, khu vực Châu Phi nhƣ Ai Cập, Nam Phi, An Giê Ri, v.v… 
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C.5.3 Kế hoạch sản xuất năm 2020: (Đvt: Tấn)  
 

Tháng 
Fillet 

trắng 

Fillet 

hồng lợt 

Fillet 

hồng 

Fillet 

vàng lợt 

Fillet 

thịt đỏ 

Cắt 

khúc 

Nguyên 

con 

Tổng cộng 

thành phẩm 

1 735 1.348 245 123 490 163 163 3.267 

2 686 1.258 229 114 457 152 152 3.048 

3 784 1.437 261 131 523 174 174 3.484 

4 882 1.617 294 147 588 196 196 3.920 

5 858 2.058 343 172 686 229 229 4.575 

6 980 2.352 392 196 784 261 261 5.226 

7 1.021 2.450 408 204 817 272 272 5.444 

8 1.062 2.548 425 212 849 283 283 5.662 

9 1.143 2.744 457 229 915 305 305 6.098 

10 1.184 2.842 474 237 947 316 316 6.316 

11 1.184 2.842 474 237 947 316 316 6.316 

12 1.421 2.605 474 237 947 316 316 6.316 

Tổng 11.940 26.101 4.476 2.239 8.950 2.983 2.983 59.672 
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- Luôn tìm hiểu và luôn cải tiến quy trình sản xuất, định mức sản xuất để có giá thành tốt 

hơn. 

- Luôn đảm bảo lực lƣợng công nhân lành nghề nhằm ổn định sản xuất và ổn định chất lƣợng 

sản phẩm. 

- Luôn lắng nghe những phản hồi của khách hàng và ứng dụng những tiến bộ công nghệ và 

kỹ thuật tiên tiến nhất trong chế biến và quản lý nhà máy. 

- Tăng cƣờng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý nhà máy, quản lý chất lƣợng sản phẩm 

nhằm luôn đáp ứng mọi nhu cầu về chất lƣợng sản phẩm. 

- Tuyển dụng và đào tạo thêm đội ngũ quản lý nhà máy, công nhân để đáp ứng nhu cầu tăng 

công suất hoạt động nhà máy. 

 

C.5.4 Kế hoạch nguyên liệu đầu vào.  

 

Tháng 
Khối lƣợng 

cá T1 

Khối lƣợng 

cá T2 

Tổng số nguyên 

liệu/tháng 

1 4.235 2.281 6.516 

2 3.953 2.128 6.081 

3 4.518 2.433 6.951 

4 5.083 2.737 7.820 

5 5.475 3.650 9.125 

6 6.256 4.170 10.426 

7 6.517 4.344 10.861 

8 6.778 4.518 11.296 

9 7.299 4.866 12.165 

10 7.559 5.039 12.598 

11 7.559 5.039 12.598 

12 8.189 4.409 12.598 

Tổng 73.421 45.614 119.035 

 

- Diện tích vùng nuôi liên kết và tự nuôi năm 2020 dự kiến khoảng 250 ha ƣớc tính cho tổng 

sản lƣợng là  107.000 Tấn cá nguyên liệu đáp ứng 90% nhu cầu nguyên liệu trong năm. 

- Còn lại khoảng 10% nhu cầu nguyên liệu của nhà máy (12.000 Tấn), công ty sẽ thu mua từ 

nông dân bên ngoài. 

- Nhìn chung, xí nghiệp nuôi trồng và phòng thu mua nguyên liệu sẽ đảm bảo đủ sản lƣợng  

nguồn nguyên liệu (khoảng 115.000 tấn) cho chế biến đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2020. 
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C.5.5 Dự kiến sản lƣợng thức ăn tiêu thụ trong năm 2020 (đvt: tấn). 

 

Tháng 
Thức ăn 3 ly 

28%  đạm 

Thức ăn 5 ly 

26% đạm 

Tổng 

Cộng 

1 3.300 9.700 13.000 

2 3.300 9.700 13.000 

3 3.300 9.700 13.000 

4 3.300 9.700 13.000 

5 3.500 10.000 13.500 

6 3.500 10.000 13.500 

7 3.500 10.000 13.500 

8 3.500 10.000 13.500 

9 3.500 10.000 13.500 

10 4.000 10.000 14.000 

11 4.000 10.000 14.000 

12 4.000 10.000 14.000 

Tổng 42.700 118.800 161.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.5.6 Dự kiến giá bán thức ăn tiêu thụ trong năm 2020 (đvt: đồng). 

 

Loại thức ăn Đồng/kg 

Thức ăn 3 ly 28%  đạm 11.100 

Thức ăn 5 ly 26% đạm 10.200 
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C.5.7 Dự báo doanh thu từ kinh doanh thức ăn trong năm 2020 (đvt: ngàn đồng). 

 

Tháng Thức ăn 3 ly 28%  đạm 
Thức ăn 5 ly 

26% đạm 
Tổng Cộng 

1 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

2 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

3 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

4 36.630.000 98.940.000 135.570.000 

5 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

6 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

7 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

8 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

9 38.850.000 102.000.000 140.850.000 

10 44.400.000 102.000.000 146.400.000 

11 44.400.000 102.000.000 146.400.000 

12 44.400.000 102.000.000 146.400.000 

Tổng 473.970.000 1.211.760.000 1.685.730.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua việc phân phối cho các hộ nông dân nuôi liên kết với Công ty và những nông dân 

bán cá nhiều năm cho Công ty và đƣợc Công ty bao tiêu sản phẩm thì với lƣợng thức ăn sản xuất 

đƣợc của Tập Đoàn trong năm đƣợc đảm bảo phân phối hết theo kế hoạch.  
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Bộ trưởng Bộ NNo&PTNT tham quan nhà máy chế biến thức ăn Thủy Sản Sao Mai 
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Dự báo kết quả kinh doanh năm 2020 

  

Chỉ tiêu 2019 
Kế hoạch 2020 

Tổng Cộng 
Cá tra Fillet Thức ăn thủy sản Hợp nhất DAT 

1.  Doanh 

thu bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ 

5.209.963.240.059 3.459.237.427.500 1.685.730.000.000 2.000.000.000.000 7.144.967.427.500 

4.  Giá vốn 

hàng bán 
4.626.873.401.115 3.143.655.684.000 1.567.473.200.000 1.899.408.000.000 6.610.536.884.000 

5.  Lợi 

nhuận gộp 

về bán hàng 

và cung cấp 

dịch vụ 

570.571.396.139 315.581.743.500 118.256.800.000 100.592.000.000 534.430.543.500 

6.  Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính 

34.816.589.177 115.635.452.300 9.864.525.400 19.315.000.000 144.814.977.700 

7.  Chi phí 

tài chính 
104.730.062.516 156.735.641.238 69.258.624.000 45.441.000.000 271.435.265.238 

8.  Chi phí 

bán hàng 
179.997.552.568 135.497.710.231 14.537.565.000 16.131.000.000 166.166.275.231 

9.  Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

38.571.131.939 40.789.632.710 11.358.426.000 12.968.000.000 65.116.058.710 

10. Lợi 

nhuận thuần 

từ hoạt 

động kinh 

doanh 

282.089.238.293 98.194.211.621 32.966.710.400 45.367.000.000 176.527.922.021 

11. Thu 

nhập khác 
11.567.486.684 3.942.781.320 1.685.730.000 - 5.628.511.320 

12. Chi phí 

khác 
10.333.692.816 2.842.731.280 1.011.438.000 169.000.000 4.023.169.280 

13. Lợi 

nhuận khác 
1.233.793.868 1.100.050.040 674.292.000 (169.000.000) 1.605.342.040 

14. Chi phí 

thuế TNDN 

hiện hành 

19.934.112.016 12.908.254.016 - 5.198.000.000 18.106.254.016 

15. Lợi 

nhuận sau 

thuế thu 

nhập doanh 

nghiệp 

263.388.920.145 86.386.007.645 33.641.002.400 40.000.000.000 160.027.010.045 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN 
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TOÅ CHÖÙC & NHAÂN SÖÏ COÂNG TY 

I/CHÖÙC NAÊNG NHIEÄM VUÏ CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG TOÅ CHÖÙC 

Ban tổng giám đốc điều hành chung. Ban giám đốc nhà máy thủy sản, ban quản lý dự án đầu 

tƣ và các phòng ban khác điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh. Cụ thể nhƣ sau: 

o Ban giám đốc nhà máy thủy sản: Trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chế 

biến thủy sản từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khi sản xuất ra thành thẩm và kiểm định sản phẩm 

trƣớc khi đƣa ra thị trƣờng. 

o Ban quản lý dự án đầu tƣ: Quản lý và điều hành hoạt động đầu tƣ cơ sở hạ tầng Cụm 

Công nghiệp Vàm Cống và các dự án khác tại huyện Lấp Vò (kể cả việc đầu tƣ liên kết với nông 

dân trong việc nuôi cá), tỉnh Đồng Tháp. 

o Các phòng ban khác: Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể đƣợc phân công. Mỗi 

phòng ban đều có các trƣởng, phó phòng trực tiếp phụ trách quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ COÂNG TY 

 

 
 

Đại hội đồng       

cổ đông 

 Ban  

kiểm soát 

 

Hội đồng 

quản trị 

 

Ban 

Tổng giám đốc 

 

Ban quản lý dự 

án đầu tƣ 

 

Phòng kế toán  

tài chính 

 

Phòng hành 

chính nhân sự 

 

Bộ phận 

nguyên liệu 

 

 

B.giám đốc nhà 

máy thủy sản 

 

 

Phòng 

kinh doanh 
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2.1 Hội đồng quản trị  

- HĐQT đƣợc ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 05 năm, có toàn quyền nhân danh công ty 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nhƣ 

chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chất chiến lƣợc tổng quát và 

đảm bảo các kế hoạch đƣợc thực hiện thông qua Ban tổng Giám đốc. 

- HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: 

o Ông Lê Thanh Thuấn Chủ tịch. 

o Ông Lê Văn Chung Phó chủ tịch. 

o Ông Tống Phi Hùng Thành viên. 

 

 

 
Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐTN 2019 

 

2.2 Ban tổng giám đốc 

- Ban giám đốc có 07 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc và 04 Phó tổng giám đốc, 01 Giám 

đốc tài chính và 01 Kế toán trƣởng do HĐQT bổ nhiệm. Là bộ phận tổ chức điều hành, quản lý mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các mục tiêu và kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã 

thông qua. 

- Tổng giám đốc là ngƣời chịu trách nhiệm chính và duy nhất trƣớc HĐQT và pháp luật về 

tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Để việc điều hành có hiệu quả, Tổng giám đốc sẽ căn 

cứ vào khả năng chuyên môn và năng lực quản lý của từng thành viên trong Ban tổng giám đốc thực 

hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định. 
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 - Ban tổng giám đốc gồm có: 

o Ông Lê Văn Chung  Tổng Giám đốc. 

o Ông Lê Văn Cảnh  Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Phạm Đình Nam  Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Nguyễn Thanh Hải  Phó Tổng Giám đốc 

o Bà Võ Thị Minh Tâm  Phó Tổng Giám đốc 

o Ông Trƣơng Công Khánh  Giám đốc tài chính. 

o Ông Lê Xuân Định  Kế toán trƣởng. 

 

2.3 Ban kiểm toán nội bộ 

- Kiểm toán nội bộ đóng vai trò là ngƣời bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ 

là một quan sát viên độc lập, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật 

quốc gia, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của công ty. Kiểm toán nội chịu trách nhiệm 

phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vai trò là ngƣời tƣ vấn 

và định hƣớng cho ban giám đốc và hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro.  

 - BKTNB công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: 

o Bà Lê Thị Phƣợng Trƣởng ban. 

o Bà Ngô Thị Tố Ngân Thành viên. 

o Ông Lê Hoàng Cƣơng Thành viên. 

 

2.4 Các phòng ban khác 

a) Phòng kế toán tài chính: 

Tham mƣu và trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc trong các hoạt động tài chính, quản lý tài sản 

và các dự án đầu tƣ, quản lý các nguồn vốn kinh doanh. Phân tích và kiểm soát hiệu quả việc sử 

dụng vốn đầu tƣ. Đảm bảo việc hạch toán sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành, thực hiện 

quyết toán và thanh lý các hợp đồng kinh tế với khách hàng. Phối hợp các phòng ban lập kế hoạch 

tài chính ngắn hạn, trung dài hạn, giải quyết công nợ với khách hàng. 

 

b) Phòng hành chính nhân sự: 

 Phụ trách các hoạt động lễ tân, tiếp khách, quản lý và lƣu trữ hồ sơ nhân sự. Chịu trách 

nhiệm về hoạt động quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Hoạch định nhân sự nhằm mục đích 

phục vụ cho mục đích kinh doanh cũng nhƣ chiến lƣợc của Công ty. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc 

quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Ngƣời lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận 

liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  

  

c) Xí nghiệp phát triển nguyên liệu: 

 Thực hiện việc quản lý, phát triển vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

nguyên liệu phục vụ sản xuất. Thực hiện triển khai xây dựng vùng nguyên liệu tự chủ theo kế hoạch. 

Xây dụng quy trình nuôi cá cũng nhƣ quy trình xử lý khi vùng nuôi khi cá gặp dịch bệnh. Kiểm soát 

và quản lý sao cho giá thành nuôi thấp nhất nhằm nâng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

 

d) Phòng kinh doanh: 

 Chịu trách nhiệm xây dựng phƣơng án kinh doanh có hiệu quả, các kế hoạch marketing, triển 

khai các phƣơng án mở rộng thị trƣờng. Liên hệ và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nƣớc ngoài 

trong hoạt động xuất nhập khẩu. Luôn chủ động mở rộng thị trƣờng và tìm kiếm khách hàng mới. 

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng củng nhƣ những phản ánh của khách hàng nhằm khắc phục những 

hạn chế từ đó hoàn thiện hơn trong việc chăm sóc khách hàng. 
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III/ CAÙC THAØNH VIEÂN BAN ÑIEÀU HAØNH 

3.1 Hội đồng quản trị 

 

  

Ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HĐQT 

 

- CMND số  : 350006170 cấp ngày 06/06/2018 tại Tỉnh An Giang 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày sinh  : 10/3/1958 

- Địa chỉ thƣờng trú: 326 Hùng Vƣơng, P.Mỹ Long, TP Long Xuyên,  An 

Giang 

 

- Ông Lê Thanh Thuấn sinh tại Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Tốt nghiệp là kỹ sƣ xây 

dựng, từ năm 1977, ông Thuấn làm việc tại Sở xây dựng An Giang. 

- Từ năm 1979, Ông là cán bộ của Sở quản lý nhà đất An Giang. 

- Năm 1982, ông Thuấn đƣợc bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà 

nƣớc An Giang. Sau đó, Ông tiếp tục đƣợc bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Liên doanh Kiến 

trúc An Giang vào năm 1986. 

- Từ năm 1992, ông Thuấn đƣợc cử làm Giám đốc xí nghiệp Xây dựng Tây Sông Hậu thuộc 

Công ty Xây dựng Miền Tây, Bộ Xây Dựng. Đến năm 1997, Ông thành lập và điều hành Công 

CP Đầu tƣ và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang. 

- Năm 2003, ông thành lập công ty CP Đầu tƣ và Phát triển đa quốc gia (IDI) giữ chức vụ Chủ 

tịch Hội đồng quản trị cho đến nay. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu  : 12.535.000 cp, chiếm 5,51% vốn điều lệ. 

- Số lƣợng cổ phần đại diện cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai sở hữu là: 116.612.431 cổ 

phần, chiếm 51,23% vốn điều lệ. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ông Lê Văn Chung – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 

- CMND số: 351393479 cấp ngày 09/06/2010 tại Tỉnh An Giang 

- Giới tính: Nam 

- Ngày sinh: 1964 

- Địa chỉ thƣờng trú : Số 72. Trần Nhật Duật, TP.Long Xuyên, An 

Giang 

 

 

- Ông Lê Văn Chung sinh tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí, Ông 

công tác tại Xí nghiệp Liên hiệp Đƣờng sắt Huế. 

- Năm 1987, Ông Chung làm việc tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Đến năm 1991, Ông trở về 

Việt Nam và công tác tại Công ty liên doanh kiến trúc An Giang và đƣợc bổ nhiệm làm Đội 

trƣởng xây dựng Công ty Xây dựng Miền Tây vào năm 1994. Sau đó, Ông Chung tham gia 

thành lập và điều hành Công ty CP Đầu tƣ và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang từ năm 1997. 

- Năm 2003, ông Chung tham gia thành lập và giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty IDI. 

- Từ 2008 đến 22/10/2013, ông Chung giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Cty IDI. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu : 148.787 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ. 
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Ông Tống Phi Hùng – Thành viên HĐQT 

 

 

- CMND số: 170006507 cấp ngày 03/12/2013 tại Tỉnh Thanh Hóa 

- Giới tính: Nam 

- Ngày sinh: 1958 

- Địa chỉ thƣờng trú : Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

 

 

- Ông Tống Phi Hùng sinh tại Hoa Lƣ - Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí, Ông làm 

công nhân kỹ thuật ngành xe lửa – Tổng cục Đƣờng sắt Thanh Hóa. 

- Năm 1987, Ông Hùng làm việc tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức. 

- Đến năm 1991, Ông trở về Việt Nam và công tác tại Công ty liên doanh kiến trúc An Giang. 

- Từ 1996 đến nay, ông Hùng tự kinh doanh riêng tại Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Trong năm hội đồng quản trị đã tiến hành tổng số 35 cuộc họp với tỷ lệ tham dự đầy đủ 

100% của tất cả các thành viên. 

- Hàng tuần/tháng/quý, thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban tổng 

giám đốc. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc đƣợc thực hiện qua báo cáo hoạt 

động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng; 

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV 

năm 2019 đồng thời kết hợp với Ban tổng giám đốc để đặt mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 

2020.  

- Hội đồng quản trị đánh giá những rủi ro kinh doanh cũng nhƣ chỉ đạo với Ban giám đốc 

về những giải pháp trong việc kinh doanh an toàn. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc mở rộng thị trƣờng xuất khẩu nhằm đảm bảo tình hình 

kinh doanh chung của Công ty đƣợc ổn định và an toàn. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công 

ty; 

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công 

tác pháp chế và thi đua – khen thƣởng trong Công ty; 

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thƣờng tới UBCKNN, Sở 

Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.  

 

3.2 Ban Tổng giám đốc 

Ông Lê Văn Chung                          Tổng Giám đốc.(đã tóm tắt ở trên). 

Ông Phạm Đình Nam                        Phó Tổng Giám Đốc  

Ông Nguyễn Thanh Hải                    Phó Tổng Giám Đốc 

Bà Võ Thị Minh Tâm                        Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Lê Văn Cảnh                              Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Trƣơng Công Khánh                  Giám đốc tài chính  

Ông Lê Xuân Định                             Kế Toán Trƣởng 
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Ông Phạm Đình Nam  – Phó Tổng Giám Đốc 

- CMND số: 351333247 cấp ngày 29/06/2008 tại CA An Giang 

- Giới tính: Nam 

- Ngày sinh: 08/02/1969 

- Địa chỉ thƣờng trú: 19/04 .Trần Hƣng Đạo – P.Mỹ Quí –TP.Long xuyên  – An  

Giang. 

 

- Ông Phạm Đình Nam sinh tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Nam 

tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại Trƣờng Xây dựng Miền Tây, quá trình công tác nhƣ sau: 

- Từ 1991-1993   : Đội trƣởng đội xây dựng số 6 thuộc XNXD Tây Sông Hậu 

- Từ 1994-1997   : Đội XD thuộc xí nghiệp XD Tây Sông Hậu 

- Từ 1998-2005   : Giám đốc XN Phƣơng Nam thuộc công ty CP Đầu tƣ & Xây dựng Sao Mai 

tỉnh An Giang. 

- Từ 2006- 2009  : Giám đốc ban quản lý dự án Sao Mai Bến Tre 

- Từ 2009- 2012  : Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tƣ Du lịch và Phát triển Thủy Sản ( 

Trisedco) 

- Từ 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tƣ và Phát triển Đa Quốc Gia. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu:  240.458  cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ. 

 
Bà Võ Thị Minh Tâm – Phó Tổng Giám Đốc. 

 

- CMND số: 024 725 058 cấp ngày 01/11/2007 tại CA TP.HCM 

- Giới tính: Nữ 

- Ngày sinh: 07/07/1966 

- Địa chỉ thƣờng trú: 49 Trƣơng Phƣớc Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân, 

TP.HCM 

 

- Bà Võ Thị Minh Tâm sinh ở Long Xuyên, An Giang. Tốt nghiệp đại học kinh tế năm 1991 

- Từ năm 1992 – 1998: Quản lý sản xuất Cty Hóa Mỹ Phẫm Pháp Mỹ  

- Từ năm 1999 – 2000: Học tiếng Trung ở Bắc Kinh – Trung Quốc 

- Từ năm 2001 – 2010: Làm ở  Cty Transimex Sài Gòn 

- Từ  năm 2011 – 2016: Chánh văn phòng Cty IDI  

- Từ tháng 02/2016 đến nay làm Phó tổng giám đốc Cty IDI, thành viên hội đồng quản trị Cty Cổ 

phần Đầu tƣ & Phát triển Đa Quốc Gia 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 
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Ông Lê Văn Cảnh – Phó Tổng giám đốc 

- CMND số: 352272634 cấp ngày 11/08/2010 tại CA tỉnh Thanh Hóa. 

- Giới tính: Nam 

- Ngày sinh: 10/09/1975 

  - Địa chỉ thƣờng trú: 46 Lê Hoàn, phƣờng Bình Khánh , TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Ông Lê Văn Cảnh sinh tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp kỹ sƣ xây dựng 

ngành xây dựng.  

Quá trình công tác nhƣ sau: 

- Từ 2000 – 2005: Đội trƣởng đội xây dựng số 9 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng 

Sao Mai, tỉnh An Giang. 

- Từ 2005 – 2006: Trƣởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Sao Mai, 

tỉnh An Giang. 

- Từ 2006 – 2010: Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tƣ và xây dựng Cụm Công nghiệp 

Vàm Cống. 

- Từ 2010 đến nay: Làm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Đa quốc gia 

IDI. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu:  11.069 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ 

 

 
Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám Đốc. 

 

- CMND số: 352349644 cấp ngày 12/10/2011 tại CA An Giang 

- Giới tính: Nam  

- Ngày sinh: 20/09/1988 

- Địa chỉ thƣờng trú: 72 Trần Nhật Duật, Phƣờng Mỹ Long, TP.Long 

Xuyên, An Giang 

 

 

- Ông Nguyễn Thanh Hải sinh ở xã Thọ Xƣơng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tốt nghiệp 

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh trƣờng California State University, Long Beach năm 2011. 

- Từ năm 2011-2012:  Nhân Viên Kinh Doanh, Trợ lý Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tƣ và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I. 

- Từ năm 2012-2015:  Trợ lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ và Phát 

Triển Đa Quốc Gia I.D.I. 

- Từ 2015 đến nay:  Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trợ lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty 

Cổ Phần Đầu Tƣ và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I . 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 
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Ông  Trƣơng Công Khánh – Giám đốc tài chính 

 

- CMND số :  341365203 cấp ngày 23/08/2008 tại CA Đồng Tháp. 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh : 13/03/1987  

- Địa chỉ thƣờng trú:  175 Ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp. 

 

- Ông Trƣơng Công Khánh sinh tại An Lạc, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp. 

 - Năm 2009 tốt nghiệp Đại học  Kinh tế TP.HCM chuyên ngành kế toán kiểm toán. 

 - Tháng 08 năm 2009 làm việc tại Ban kiểm toán nội bộ Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ 

Trƣờng Thành. 

 - Tháng 11/2011 Làm Kế toán Trƣởng Công Ty CP Đầu Tƣ  Địa Ốc & Khoáng Sản Châu Á. 

 - Tháng 10/2013 Làm GĐTC Công Ty  CP Đầu Tƣ & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI. 

- Tháng 05/2015 Ông đƣợc bầu làm TV.HĐQT Công ty CP Đầu Tƣ & Phát Triển Đa Quốc Gia 

IDI. 

- Tháng 06/2015 Ông đƣợc bầu làm Trƣởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai. 

- Tháng 08/2017 Ông giữ chức vụ giám đốc tài chính Tập Đoàn Sao Mai kiêm giám đốc tài 

chính IDI. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu: Không có. 

 

 

 

 

 

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  Không có 

 

 

  

Ông  Lê Xuân Định – Kế toán trƣởng. 

 

            - CMND số: 341 964 156 cấp ngày 18/06/2015 tại CA Đồng Tháp 

- Giới tính: Nam.  

- Ngày sinh : 04/03/1985 

- Địa chỉ thƣờng trú: Số 04B. Ấp An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, 

Đồng Tháp. 

 

 

- Ông Lê Xuân Định sinh tại Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa. 

- Năm 2007 Ông Lê Xuân Định tốt nghiệp cử nhân kế toán và cũng trong năm 2007 ông làm 

việc tại phòng kế toán Công ty CP Đầu Tƣ & PT Đa Quốc Gia IDI. 

- Năm 2011 ông Lê Xuân Định giữ chức vụ kế toán trƣởng Công ty CP Đầu Tƣ & PT Đa 

Quốc Gia IDI cho đến nay. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu:Không có. 

- Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có. 
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3.3 Ban kiểm toán nội bộ 

a) Bà Lê Thị Phƣợng – TB. Kiểm toán nội bộ. 

- CMND số   : 352272283 cấp ngày 04/08/2010 tại CA An Giang 

- Giới tính  : Nữ 

- Ngày sinh   : 1980 

- Địa chỉ thƣờng trú  : 72 Trần Nhật Duật – Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu: Không có. 
 

b) Bà Ngô Thị Tố Ngân – Thành viên. 

- CMND số   : 352 428 133 cấp ngày 12/12/2012 tại CA An Giang  

- Giới tính  : Nữ 

- Ngày sinh   : 1981 

- Địa chỉ thƣờng trú  : 80F1 Mai Hắc Đế, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang. 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu: Không có. 
 

c) Ông Lê Hoàng Cƣơng – Thành viên. 

- CMND số    : 370990568 cấp ngày 24/03/2000 tại CA Kiên Giang  

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh    : 1985 

- Địa chỉ thƣờng trú   : 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A,  –Tân Hiệp  - Kiên Giang 

- Số lƣợng cổ phần sở hữu: Không có. 

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ: 

- Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp để 

trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tƣ vấn kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã đƣợc phê 

duyệt. 

- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót và 

đề xuất biện pháp hoàn thiện cũng nhƣ nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản trị, 

quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ. 

- Thực hiện giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán. 

- Thƣờng xuyên phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phƣơng pháp kiểm toán nội bộ 

và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

- Tƣ vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát dịch vụ kiểm toán độc lập đảm 

bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- Duy trì việc trao đổi thƣờng xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nhằm 

đảo bảo hợp tác có hiệu quả. 

 

IV/ THAY ĐỔI BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM  

Trong năm, Công ty không có thay đổi ban điều hành 

V/ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 

5.1 Lực lƣợng lao ñoäng 

 - Năm 2019, Công ty đã thực hiện tuyển dụng và đào tạo đƣợc nhiều kỹ sƣ, cử nhân giỏi và 

công nhân có tay nghề cao từ 3.532 ngƣời lúc đầu năm 2019 và tăng lên 3.650 ngƣời lúc cuối năm 

2019 để bổ sung cho 02 nhà máy chế biến fillet xuất khẩu. 

  - Trong năm 2019 Công ty cũng đã thực hiện nhiều chính sách đào tạo cán bộ theo chiều sâu 

mà cụ thể là đã cử nhiều cán bộ đi du học tại các nƣớc phát triển nhƣ: Mỹ, Trung Quốc, Singgapore, 

Úc.... Với nhiệm vụ vừa học vừa phát triển thị trƣờng Trung Quốc đi kèm với việc quản lý khách 
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hàng. Cử các cán bộ chuyên trách tham gia các lớp huấn luyện, học tập nghiệp vụ chuyên môn cũng 

nhƣ nắm bắt các thay đổi, các quy định mới về thuế, về quản lý chất lƣợng... Trong năm Công ty 

cũng có mời các chuyên gia nƣớc ngoài về Công ty để tƣ vấn hƣớng dẫn và đào tạo cán bộ nâng cao 

trình độ tay nghề, nắm bắt công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực trẻ giúp Công ty phát triển 

đƣợc bền vững.  

- Công ty cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhƣ bố trí hai nhà ăn thoáng mát hợp vệ sinh. 

Các món ăn của Công nhân viên của công ty đƣợc luân phiên nhằm đãm bảo đầy đủ các chất dinh 

dƣỡng, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm để có sức khỏe tốt và làm việc hiệu quả. Ngoài ra Công ty 

cũng hỗ trợ chi phí qua phà, hỗ trợ xe về nghỉ tết âm lịch, bố trí nhà ở cho CB-CNV và ngƣời lao 

động của Công ty để mọi ngƣời an tâm làm việc. 

 

                                      BẢNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

                                                         ĐVT: Ngƣời 

A Theo trình độ 3.650 100,00% 

1 Trên Đại học 3 0,08% 

2 Đại học 189 5,18% 

3 Cao Đẳng 97 2,66% 

4 Trung cấp 85 2,33% 

5 Sơ cấp 53 1,45% 

6 Khác 3.223 88,30% 

B Theo nhóm tuổi 3.650 100,00% 

1 Từ 18 tuổi đến 30 tuổi 1.883 51,59% 

2 Từ  31 tuổi đến 45 tuổi 1.522 41,70% 

3 Từ 56 tuổi đến 60 tuổi 230 6,30% 

4 Trên 60 tuổi 15 0,41% 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách lƣơng, thƣởng: Công ty thực hiện chính sách lƣơng, thƣởng trên cơ sở bảo đảm 

cho ngƣời lao động đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nƣớc. Bên cạnh đó, Công 

ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lƣơng thông qua hồ sơ giao việc, kiểm soát và đánh giá công việc, 

từ đó tạo động lực, khuyến khích ngƣời lao động cải tiến nâng suất lao động. 
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Mức lƣơng bình quân 

 

Năm 
Mức lƣơng bình quân Mức lƣơng bình quân 

của CB_CNV của công nhân 

2016 10.000.000   5.000.000   

2017 11.000.000   5.500.000   

2018 12.000.000   6.500.000   

2019 12.500.000   7.000.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Chính saùch đối với ngƣời lao động 

 - Năm 2019, công ty tuyển dụng hơn 118 công nhân và liên kết với Trung tâm dạy nghề đào 

tạo sơ cấp cho toàn bộ lao động phổ thông. Đây là lực lƣợng lao động tƣơng đối lớn do tăng năng 

suất sản xuất. Nhƣng công ty vẫn luôn đảm bảo các chế độ chính sách đối với ngƣời lao động theo 

qui định của luật lao động nhƣ : Các chế độ bảo hiểm, ốm đau, sinh sản . . . 

 - Thu nhập bình quân của CB-CNV là 12,5 triệu đồng/ngƣời/tháng, công nhân là 7 triệu 

đồng/ngƣời/tháng. Thực hiện chính sách thƣởng trong các ngày lễ nhƣ 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, tết dƣơng 

lịch và âm lịch, lƣơng tháng 13... Mỗi tháng, công ty đều có thƣởng cho những công nhân đi làm đủ 

công, chấp hành tốt các quy định.  

- Công ty hỗ trợ suất ăn trƣa mỗi ngày và đồng phục mỗi năm. Riêng lực lƣợng lao động trực 

tiếp đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động và tuân thủ an toàn lao 

động. 

 

5.3 Chính saùch tuyeån duïng vaø ñaøo taïo 

 - Xây dựng lƣơng thƣởng theo hƣớng sáng tạo và đóng góp của ngƣời lao động. Thi đua sản 

xuất, cải tiến tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuyển lao 

động có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc,lao động trẻ có tay nghề cao. 

- Đào tạo, bồi dƣỡng về HACCP, GMP, SQF, kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ cho công 

nhân và nhân viên tại nhà máy.  

- Đào tạo nhân viên mới để nắm rõ nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn đƣợc giao, 

phƣơng pháp và kỹ năng thực hiện công việc.  
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- Đào tạo từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao, nhân viên thuộc bộ phận nào sẽ 

đƣợc phụ trách bộ phận đó hƣớng dẫn, đào tạo và phân công.  

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho ngƣời lao động nâng 

cao trình độ và kiến thức. 

 
 

THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ COÂNG TY. 

I/ THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ COÂNG TY 

1.1 Hoäi ñoàng quaûn trò 

  - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 03 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Phó 

Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập. Trong đó, có 01 thành viên tham gia điều hành và 

02 thành viên không tham gia điều hành. 

  - Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để giải quyết các vấn đề quan trọng của 

công ty.  Hàng tuần/tháng/quý, Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban tổng giám đốc. 

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc đƣợc thực hiện qua báo cáo hoạt động của 

Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng và các đợt kiểm tra đội xuất. 

 - Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng Quý, đồng thời kết hợp với 

Ban tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Quý tiếp theo.  

- Hội đồng quản trị đánh giá những rủi ro kinh doanh cũng nhƣ kiến nghị với Ban giám đốc 

về những giải pháp trong việc kinh doanh an toàn. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc cơ cấu thị trƣờng, mở rộng thị trƣờng xuất khẩu nhằm đảm 

bảo kế hoạch kinh doanh chung của năm 2019 đƣợc hoàn thành và cho thời gian sắp tới. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty; 

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác 

pháp chế và thi đua – khen thƣởng trong Công ty; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên HĐQT và ban lãnh đạo Công ty tại ĐHĐCĐTN năm 2019 
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1.2 Ban kiểm toán nội bộ 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 03 thành viên gồm 01 trƣởng ban và 02 thành viên. 

Trong năm 2019, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, kiểm tra việc tuân thủ các quy 

định, quy chế chế của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ và tích cực theo 

đúng tinh thần và trách nhiệm mà đại hội đồng cổ đông giao. 

 

II/ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty. 

 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty IDI theo Danh sách tổng hợp 

ngƣời sở hữu chứng khoán tính đến ngày 31/12/2019 của Công ty gửi Trung tâm Lƣu ký Chứng 

khoán Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% CỔ PHẦN 
                       

1 

Công ty CP Tập 

Đoàn Sao Mai  

1600169024 

326. Hùng Vƣơng 

- TP.Long Xuyên - 

An Giang 

116.612.431 51,23% 
Đại diện theo 

pháp luật: Ông 

Lê Thanh 

Thuấn 

2 
Lê Thanh 

Thuấn 
350006170 

326. Hùng Vƣơng 

- TP.Long Xuyên - 

An Giang 

12.535.000 5,51% 

Tổng cộng:     129.147.431 56,74% 

 

2.2 Danh sách cổ đông sáng lập 

 Danh sách cổ đông sáng lập của công ty IDI theo giấy chứng nhận ĐKKD số 

0303141296 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 

25/11/2019 và theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2019 đã lƣu ký nhƣ sau: 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
 

STT Họ và tên Số ĐKSH Địa chỉ Số cổ phần 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Lê Thanh Thuấn 350006170 326. Hùng Vƣơng - TP.LX – AG. 12.535.000 5,51% 

2 

Công Ty CP Tập 

Đoàn Sao Mai. Đại 

diện pháp luật: Ông 

Lê Thanh Thuấn. 

1600169024 
326. Hùng Vƣơng - TP.Long 

Xuyên - An Giang 
116.612.431 51,23% 

3 Nguyễn Văn Hung 351139667 49/30. Khúc Thừa Dụ -TP.LX 1.201.110 0,53% 
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4 Lê Văn Chung 351393479 72. Trần Nhật Duật - TP.LX 148.787 0,07% 

5 Lê Xuân Quế 351259440 647B/33. Trần Hƣng Đạo – LX 2.086 0,00% 

6 Trƣơng Vĩnh Thành 352244166 
83E1. Khu Sao Mai - Bình Khánh 

3 – TP.LX 
6 0,00% 

7 Lê Văn Cảnh 35272634 P.Bình Khánh - TP.Long Xuyên. 11.069 0,00% 

8 Phạm Đình Nam 351333247 72. Trần Nhật Duật - TP.LX. 240.458 0,11% 

9 Trần Văn Cừ 351700797 
84E1. Khu ĐTCC Sao Mai – Bình 

Khánh 3 – LX 
86 0,00% 

10 Lê Xuân Quang 172345460 
Xuân Thịnh - Triệu Sơn – Thanh 

Hóa 
0 0,00% 

11 Phan Văn Đạt 350038725 544B. Hà Hoàng Hổ - TP.LX 0 0,00% 

12 Lê Văn Thông 172321457 01. Trƣơng Định – TP.LX 0 0,00% 

13 Lê Văn Thành 351400599 706B. Hà Hoàng Hổ - TP.LX 10.698 0,00% 

14 Lê Văn Thủy 351627326 645/33. Trần Hƣng Đạo – TP.LX. 145.953 0,06% 

15 Lê Khắc Tám 350791747 219. Nguyễn Trƣờng Tộ - LX 110.308 0,05% 

Tổng cộng:   115.638.097 57,56% 

  

  

          2.3 Cơ cấu cổ đông  

 

 Chỉ tiêu 
Số lƣợng cổ phần 

(cổ phần) 

Tỷ lệ 

(%) 

Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông lớn 129.147.431 56,73% 

+ Cổ đông nhỏ 98.497.177 43,27% 

Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông tổ chức 134.309.215 60,00% 

+ Cổ đông cá nhân 93.335.393 40,00% 

Cổ đông trong nƣớc và cổ đông nƣớc ngoài: 227.644.608 100,00% 

+ Cổ đông trong nƣớc 224.458.137 98,60% 

+ Cổ đông nƣớc ngoài 3.186.471 1,40% 

Cổ đông Nhà nƣớc, cổ đông đặc biệt và cổ đông khác: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông Nhà nƣớc 0 0,00% 

+ Cổ đông đặc biệt ( HĐQT, Ban Giám đốc, BKS....)     12.935.314  5,68% 

+ Cổ đông khác 214.709.294  94,32% 

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

 

2.4 Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 

o Trong năm 2019, Công ty thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu làm thay đổi vốn điều 

lệ tăng từ 1.979.534.200.000 đồng lên 2.276.446.080.000 đồng, tăng thêm 296.911.880.000 đồng 

tƣơng ứng với số cổ phần là 29.691.188 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty 

số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 25/04/2019.Việc tăng vốn này hoàn thành vào ngày 25/11/2019, Công 

ty đã thực hiện báo cáo UBCK Nhà nƣớc và đã lƣu ký niêm yết cho toàn bộ số cổ phần tăng thêm 

này. 
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              2.5 Doanh nghiệp là cổ đông lớn của IDI. 

 Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai (ASM) 

 - Vốn điều lệ : 2.588.678.490.000 đồng. 

- Tổng số cổ phần: 258.867.849 cp, mệnh giá 10.000 đồng/cp. 

 - Địa chỉ : Số 326 Hùng Vƣơng, P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Thành lập ngày : 05/03/1997 theo giấy CNĐKDN CTCP số 1600169024, thay đổi lần thứ 

31 ngày 04/05/2019.  

 - Điện thoại :  0296 3840 138   Fax: 0296 3840 139. 

 - Website : www.saomaiag.vn   Email: thuansaomai@hotmail.com 

 - Mã số thuế : 16001690241. 

 - Đại diện theo Pháp luật:  Ông  Lê Thanh Thuấn – Chức vụ Tổng giám đốc. 

 - Ngành nghề kinh doanh chính: 

o Kinh doanh bất động sản. Xây dựng công trình dân dụng. 

o Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. 

o Nuôi trồng, chế biến thủy sản.  
  

 - Tình hình cổ phần:  

                                                                                                                          ĐVT: VND 

Vốn điều lệ IDI đến  

31/12/2019 

Số vốn cổ phần của ASM 

đến 31/12/2019 
Tỷ lệ (%) 

2.276.446.080.000 1.166.124.310.000 51,23% 

   

  2.6 Doanh nghiệp là công ty con của IDI: 

 Công ty CP Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Tài Chính-ASTAR: 

 + Vốn điều lệ : 52.168.970.000  đồng. 

+ Tổng số cổ phần: 5.216.897 cp, mệnh giá 10.000 đồng/cp. 

+ Địa chỉ :  326. Hùng Vƣơng, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang. 

 + Thành lập ngày : 12/10/2000 theo giấy CNĐKDN CTCP số 1600583700 và thay đổi lần thứ 11 

ngày 25/07/2017. 

 + Đại diện theo pháp luật :  Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy  Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

 + Ngành nghề kinh doanh chính:  

o Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

o Nuôi trồng thủy sản nội địa. Khai thác quặng kim loại và khai khoáng khác. 

 + Tình hình góp vốn: 

                                                                                                        ĐVT: VND 

Vốn điều lệ ASTAR  
Số vốn đã góp  của IDI 

đến 31/12/2019  
Tỷ lệ (%) 

52.168.970.000 32.890.000.000 63,05% 

 

 Công ty CP Đầu tƣ Du lịch & Phát triển Thủy sản – Trisedco (DAT): 

 + Vốn điều lệ : 460.054.130.000 đồng. 

+ Tổng số cổ phần: 46.005.413 cp, mệnh giá 10.000 đồng/cp. 

+ Địa chỉ: Quốc lộ 80. Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình  Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

 + Thành lập ngày: Ngày 15/03/2008 theo giấy CNĐKKD số 5203000095, thay  đổi lần thứ 

20 ngày 29/07/2019 theo giấy CNĐKDN CTCP số 1600895650. 

http://www.saomaiag.vn/
mailto:thuansaomai@hotmail.com
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 + Đại diện theo pháp luật : Ông Lê Văn Lâm Chức vụ:  Tổng Giám đốc. 

 + Ngành nghề kinh doanh chính:  

o Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến. 

o Nuôi trồng thủy sản nội địa. 

o Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 

o Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, bán buôn thực phẩm. 

o Sản xuất dầu, mỡ động thực vật. 

 + Tình hình góp vốn: 

                                                                                                                           ĐVT: VND 

Vốn điều lệ Trisedco đến 

31/12/2019 

Số vốn đã góp của IDI đến 

31/12/2019  
Tỷ lệ (%) 

460.054.130.000 364.575.640.000 79,25% 

 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

(ĐVT: đồng). 

Stt Khoản mục Năm 2018 Năm 2019 

Chênh lệch 

Tăng/Giảm 
Tỷ lệ 

(%) 

1 
Tổng giá trị tài 

sản 
1.367.409.230.528 1.575.350.893.524 207.941.662.996 15,21% 

2 

Doanh thu thuần 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

1.586.843.348.214 2.493.268.372.846 906.425.024.632 57,12% 

3 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh 

doanh 

61.025.544.311 69.356.840.600 8.331.296.289 13,65% 

4 Lợi nhuận khác -2.066.097.660 -144.994.395 1.921.103.265 92,98% 

5 
Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
58.959.446.651 69.211.846.205 10.252.399.554 17,39% 

6 
Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
51.513.702.587 62.271.882.843 10.758.180.256 20,88% 

7 
Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu 
1.176 1.392 216 18,37% 

   (Nguồn: theo BCTC KT năm 2019) 
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+  Các sản phẩm chính của Công ty Trisedco. 

  

 

Bột Cá 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại cá: cá Tra 

Qui cách đóng gói: 50kg (trọng lƣợng tịnh)/ 

bao nhựa 

Số lƣợng cung ứng: 1.000 – 1.200 tấn/tháng 

Tiêu chuẩn: Độ đạm 58-60%, độ ẩm (%) 10 

max, Tro (%) 25 max, độ tƣơi (%) 50 max, 

chất béo (%) 12 max 

 

Mỡ Cá Thô 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại cá: cá Tra 

Qui cách đóng gói: 193kg / thùng phi hoặc 20 

tấn/flexitank 

Số lƣợng cung ứng: 1.000 – 1.200 tấn/tháng 

Tiêu chuẩn: Acid (mgKOH/g) 3%max, Iodine 

(gl2/100g) 80max  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bong Bóng Tƣơi 

 

 

Bao Tử Cá 

Sản Phẩm Khác 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ức Cá, Vây Cá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm bong bóng  
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

 I/ Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

- Tổng sản lƣợng cá tra nguyên liệu (mua ngoài và tự chăn nuôi) để phục vụ sản xuất trong năm 

2019 là gần 90.000 tấn. 

- Công ty không có tái chế hoặc chế biến sản phẩm phụ. 

II/ Tiêu thụ năng lƣợng: 

1/ Năng lƣợng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 

Năng lƣợng tiêu thụ trực tiếp: 37.361.933 kw và gián tiếp: 0kw 

2/ Năng lƣợng tiết kiệm đƣợc thông qua các sáng kiến sử dụng năng lƣợng hiệu quả: 

Trong năm 2019, công ty đã tiết kiệm thông qua các sáng kiến: 1.500.000kw (tỷ lệ: 4%) 

3/ Các sáng kiến tiết kiệm năng lƣợng trong sản xuất của bộ phận nhà máy:  

- Quản lý vận hành thiết bị điện hiệu quả tránh lãng phí. 

- Tận dụng điện trong khoảng thời gian thấp điểm, giá thành thấp. 

- Đầu tƣ thay các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp bằng thiết bị hiệu suất cao. 

- Công ty đã đầu tƣ lắp đặt hệ thống điện năng lƣợng mặt trời công suất 1,06 MW. 

 

 

 III/ Tiêu thụ nƣớc:  

1/ Nguồn cung cấp nƣớc và lƣợng nƣớc sử dụng: 

Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ nguồn giếng nƣớc ngầm và đƣa vào sử dụng với khối lƣợng 

300.100m
3
/năm. 

2/ Tỷ lệ phần trăm và tổng lƣợng nƣớc tái chế và tái sử dụng: Công ty không dùng nƣớc đã tái 

chế để bảo đảm chất lƣợng sản phẩm tốt nhất xuất khẩu sang các thị trƣờng khó tính. 
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IV/ Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: 

Công ty Cổ Phần Đầu tƣ và Phát triển Đa Quốc Gia IDI luôn nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc 

bảo vệ môi trƣờng. Nên ban lãnh đạo công ty thƣờng xuyên nhắc nhở cán bộ nhà máy phải kiểm tra 

quá trình xử lý nƣớc thải phải đúng theo quy định của Nhà nƣớc. Việc đầu tƣ hệ thống điện năng 

lƣợng mặt trời là một minh chứng cho thấy trách nhiệm với môi trƣờng của IDI khi mà IDI là ngƣời 

tiên phong trong việc sử dụng năng lƣợng sạch. 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là báo cáo thƣờng niên 2019 của Công ty CP đầu tƣ & phát triển đa quốc gia 

IDI. Trân trọng! 

 


