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LỜI GIỚI THIỆU 
 
                                      PHẦN I: 

GIỚI THIỆU QUÁT TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

- Tên đơn vị:      CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

o Địa chỉ: Xóm Vĩnh Cát - Xã Thạch Vĩnh - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh  

o Điện thoại: 0392.478.456;   Fax: 0393.648.147 

o Tài khoản số: 020.100.854.4508    Tại NH: TMCP VCB Hà Tĩnh 

  520.100.001.25666  Tại NH: TMCP BIDV Hà Tĩnh 

o Mã số thuế: 3001065982 

o Đại diện: Ông Lê Văn Nhị   Chức vụ: Giám đốc 

- Quyết định thành lập: 

o Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ( gọi tắt là: Công ty). Công ty được 

thành lập vào năm 2004. Đến năm 2009 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Chăn 

nuôi Mitraco, theo Quyết định 564/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3001065982 do 

Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh cấp.  

o Tổng số vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng 

Trong đó:  - Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh :   51,3 % 

   - Công ty mua bán nợ Tài sản tồn đọng DN:  31,5% 

   - Cổ đông nhỏ lẽ:                                  17,2% 

   - Diện tích đất sử dụng kinh doanh: 36,9 ha  

 Trong đó: Tại Trung Tâm chăn nuôi lợn giống Thạch Vĩnh: 19,7 ha 

                  Tại Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco - Kỳ Phong - 

Kỳ Anh: 17,2 ha. 

        - Tổng đàn lợn nái:   5.000 nái 

 Trong đó: + Lợn nái cấp ông bà:    1.200 nái 

   + Lợn nái cấp bố mẹ:    3.800 nái 

         - Lợn giống hậu bị, lợn thương phẩm:           120.000 con/năm 
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        - Công nghệ chăn nuôi: Được chuyển giao từ công nghệ chăn nuôi của Thái 

Lan. 

        - Thiết bị chuồng trại được nhập khẩu từ Tây ban nha. 

  

 
 

 

          - Lợn giống cấp ông bà, bố mẹ được nhập khẩu từ Thái Lan. 

         - Phương thức sản xuất chăn nuôi: 

       + Hợp đồng nuôi gia công lợn nái, lợn thịt tại các hộ dân trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

       + Công ty cung cấp con giống, cung cấp thức ăn, thuốc thú y, tư vấn kỹ 

thuật, bao tiêu sản phẩm đầu ra. Còn các chủ hộ chăn nuôi gia công cho công ty  

đầu tư chuồng trại, thiết bị và nhân công, giá gia công của các chủ hộ được hưởng 

trên đơn vị sản phẩm các chủ hộ sản xuất ra. 

 Đến nay Công ty đã có 62 trại chăn nuôi gia công lợn thương phẩm và 5 

trại nái gia công cho công ty. 
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- Công ty đã có bề dày kinh nghiệm trong ngành nghề sản xuất chăn nuôi, 

với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, trẻ năng động. Đã thực hiện ngành nghề 

chăn nuôi lợn siêu nạc theo công nghệ Thái Lan đã hơn 12 năm nay. 

- Kết quả sản suất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, quy mô ngày 

càng tăng, đã có thương hiệu trên thị trường về chất lượng sản phẩm như thương 

hiệu lợn nái hậu bị Mitraco, lợn giống thương phẩm Mitraco, hai dòng sản phẩm 

này không đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường trong và ngoại tỉnh, thị trường tiêu 

thụ lợn thương phẩm ổn định khi sản phẩm của công ty đã khẳng định được 

thương hiệu và uy tín trên thị trường.   

- Với mục tiêu mở rộng ngành nghề tăng quy mô năm 2013, Công ty đã 

được Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư “ Trung tâm sản xuất lợn giống 

chất lượng cao Mitraco ” tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.  

+ Với quy mô 1.200 lợn nái. Trong đó có 600 lợn nái cấp ông bà và 

600 lợn nái cấp bố mẹ và 28.000 con lợn giống các loại / năm.  

+ Diện tích đất sử dụng: 17,2 ha. 

+ Tổng mức đầu tư là:    88 tỷ đồng. 

+ Công nghệ chăn nuôi khép kín, điều khiển tự động hệ thống làm 

mát, nhiệt độ, độ ẩm, phun sương, tốc độ gió và cho lợn ăn bằng hệ thống silo 

công nghệ Hà Lan. 

Đến tháng 12 năm 2014 dự án đi vào hoạt động và nay đã có sản phẩm xuất 

ra thị trường đúng như dự án phê duyệt, nay công ty đang chuyển đổi dần lợn bố 

mẹ sang ông bà để hết năm 2016 trở thành một trung tâm chuyên nuôi nái ông bà.   

- Đi song song việc đầu tư mới trại giống, công ty còn mở rộng thêm các 

trại chăn nuôi vệ tinh lợn nái tại các huyện trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp từ 50 

-> 60% con giống cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Trong lúc tỉnh Hà 

Tĩnh đang thiếu lợn giống và cùng với tỉnh tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu 

nghành nông nghiệp theo hướng gia tăng bền vững gắn với chương trình xây 

dựng nông thôn mới. 

HÌNH ẢNH CÔNG TY 
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2. CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: 

o Chăn nuôi lợn siêu nạc. 

o Sản xuất kinh doanh lợn thương phẩm, lợn giống các cấp. 

o Kinh doanh vật tư, thiêt bị chăn nuôi, thiết bị nông nghiệp, thức ăn chăn 

nuôi, các sản phẩm nông nghiệp 

o Tư vấn chuyển giao công nghệ chăn nuôi 
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3. SỨ MỆNH 

         Công ty CP Chăn nuôi Mitraco hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài 

nước, để nhằm cập nhật các tông tin và cùng nhau tìm giải pháp tốt nhất để nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời áp dụng các công nghệ mới vào sản 

xuất chăn nuôi, đưa năng suất các chỉ tiêu kỹ thuật tốt nhất, giá thành hợp lý nhất. 

         Hiện tại Công ty đang hợp tác với các công ty nước ngoài như Công ty 

BUNTAPHAN Thái Lan, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty 

thuốc thú y Tiến Thành, Công ty CP thuốc Thú y xanh Việt Nam. Hợp tác với các 

công ty trong nước như: Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, Công ty CP 

Dược HANVET, Công ty vật tư thiết bị chăn nuôi Thái Bình Dương, Công ty CP 

sản xuất và dịch vụ Gia Linh, Công ty CP SXTM và DV Đô Thành … 

         Với tầm nhìn đầy quyết tâm trại chăn nuôi Công ty CP Chăn nuôi Mitraco 

nỗ lực sáng tạo và phát triển hệ thống quản lý chăn nuôi, nhằm mục đích đạt đến 

vị trí hàng đầu trên thị trường, đồng thời trở thành mô hình kiểu mẫu chăn nuôi 

hiện đại của khu vực. 

4. CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG 

- Áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến của Thái Lan chuyển giao. 

- Xây dựng chuồng trại đảm bảo quy chuẩn Công ty BUTAPHAN Thái Lan. 

- Quản lý sản xuất chăn nuôi bằng phần mềm Pig Chem 4 của Mỹ. 

    - Thiết lập duy trì mỗi quan hệ với khách hàng, cung cấp đầy đủ kịp thời các 

sản phẩm khách hàng yêu cầu đáp ứng lòng mong đợi của khách hàng. 

- Liên kết chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước. 

- Quan hệ tốt chính quyền địa phương từ cấp xã, huyện cho đến cấp tỉnh. 

   - Khai thác hết sự giúp đỡ của Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh, cũng như 

chính sách của Trung ương, tỉnh về việc phát triển chăn nuôi. 

   - Tập trung vào con người: Luôn luôn nâng cao trình độ kỹ thuật, trình độ quản 

lý và thường xuyên cử Cán bộ công nhân đi tập huấn trong và ngoài nước. 

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

      Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến thời điểm nay là 128 người 

TT Chức danh Đvt 
Số 

lƣợng 
Ghi chú 

I Văn phòng công ty. Người 31  

1 Giám đốc công ty Người 01 Điều hành chung 

2 Phó giám đốc Người 01 Phụ trách kỹ thuật 

3 Phó giám đốc Người 01 Phụ trách tài chính. 

4 Kế toán. Người 04  

5 Phòng tổ chức – HC - PV Người 11  

6 Phòng quản lý vệ tinh Người 09  

7 Phòng kinh doanh Người 04  

II Trung tâm giống Thạch Vĩnh. Người 48  

1  Giám đốc Trung tâm  Người 01  
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2  Phó giám đốc Trung tâm Người 01 Phụ trách kỷ thuật 

3  Kế toán trung tâm Người 01  

4 Cơ khí phục vụ ,, 06  

5 Công nhân kỷ thuật ,, 14  

6 Công nhân phổ thông ,, 25  

III Trung tâm giống Kỳ Phong.  49  

1 Giám đốc Trung tâm ,, 01  

2 Phó giám đốc Trung tâm ,, 01 Phụ trách kỷ thật 

3 Kế toán  ,, 01  

4 Văn phòng Trung tâm ,, 06  

5 Cơ khí ,, 05  

6 Công nhân kỷ thuật ,, 12  

7 Công nhân phổ thông ,, 24  

 Tổng cộng Người 128  

    

  Trong đó:      + Trình độ trên đại học: 01 người chiếm      0,8% 

                        + Trình độ đại học :       31 người chiếm:     24,2 % 

                        + Trình độ cao đẳng      09 người chiếm         7% 

 + Trung cấp kỹ thuật:    43 người chiếm:     33,6 % 

 + Lao động phổ thông:  44 người chiếm:     34,4 % 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG TY 

GIÁM ĐỐC 

PGĐ TÀI CHÍNH PGĐ KỸ THUẬT 

P. KẾ TOÁN P. KINH DOANH P. TỔ CHỨC - HC P. KỸ THUẬT 

CÁC TRẠI  

GIA CÔNG NÁI 
TRUNG TÂM 

KỲ PHONG 

TRUNG TÂM 

THẠCH VĨNH 

TRẠI GIA CÔNG 

THƢƠNG PHẨM 
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6. MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC 

 Trại chăn nuôi Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco sản xuất lợn chất 

lượng cao, bằng công nghệ hiện đại đồng thời luôn quan tâm đến môi trường. 

Chúng tôi đang hướng đến một hệ thống kinh doanh hoàn hảo và phát triển 

liên tục nhằm tạo được sự hài lòng cao nhất từ khách hàng. " Hợp tác phát 

triển" là phương hướng hành động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nâng 

cao năng lực trình độ chuyên môn, trình độ quản lý khai thác hết khả năng, năng 

lực CBCNV, phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mọi người, vì sự phát triển 

của Công ty trên tinh thần hợp tác các bên đều có lợi, nhằm mục tiêu xây dựng 

Công ty ngày càng phát triển bền vững.  

 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco sẽ phát triển đa dạng về chuỗi sản 

phẩm, từ chăn nuôi như lợn giống các cấp, sản phẩm chế biến cho khách hàng với 

phong cách phục vụ tận tình chu đáo giá cả hợp lý cho khách hàng trong tỉnh, 

ngoại tỉnh, hướng tới xuất khẩu. Đối với tất cả khách hàng của Công ty dù lớn hay 

nhỏ Công ty đều có chủ trương chăm sóc khách hàng, chế độ hậu mãi, tư vấn kỹ 

thuật, luôn tìm ra các giải pháp tốt nhất. Nhằm đưa ra các sản phẩm chất lượng 

cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển công ty trong tương lai. 

 Hơn thế nữa công ty chúng tôi được sự hỗ trợ hợp tác tích cực về công 

nghệ, kỹ thuật của Công ty Buntaphan Thái Lan, Công ty Cpi về thức ăn chăn 

nuôi, Công ty DE HUES Hà Lan về công nghệ chăn nuôi và thức ăn, Công ty 

thuốc thú y Tiến Thành.  

 

7. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CÔNG TY 

 - Chuyên môn 1 

1. Sản xuất con giống hậu bị cấp bố mẹ 
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2. Sản xuất con giống thương phẩm. 

  
 

   

   3. Sản xuất lợn thương phẩm   

  
 

 

- Chuyên môn 2:  

Quản lý đầu tƣ 

     1. Đầu tư hợp tác với các hộ chăn nuôi nái gia công. 

     2. Quản lý các trang trại gia công của công ty trên địa bàn toàn tỉnh. 

     3. Đầu tư mở rộng chăn nuôi theo phương thức liên kết, xã hội hóa đầu tư, thuê 

lại chuồng trại của các nhà đầu tư khác. 
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8. THẾ MẠNH CỦA CÔNG TY 

 - Nguồn nhân lực dồi dào: Tiếp tục cũng cố và đào tạo nhân lực đáp ứng 

yêu cầu sản xuất và phát triển công ty. 

 - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Được đầu tư bài bản theo công nghệ Thái Lan từ 

con giống, trang thiết bị, công nghệ chăn nuôi, xử lý môi trường bằng hệ thống 

Biogas để chạy máy phát điện. 

 - Là cơ sở chăn nuôi lợn đang âm tính với tai xanh.  

          - Từ khi thành lập đến nay chưa xảy ra dịch bệnh cho dù trên địa bàn cả 

nước, cả tỉnh xẩy ra dịch tai xanh, song lợn Công ty vấn đảm bảo an toàn dịch 

bệnh được cấp chứng nhận là đơn vị an toàn dịch bệnh. 

 - Quy trình chăn nuôi: Được xây dựng theo quy trình chuẩn mực quốc tế có 

hệ thống quản lý chăn nuôi bằng phần mềm quản lý chăn nuôi Pig cham 4 Mỹ, có 

đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật giàu kinh nghiệm và luôn được tập huấn trong nước và 

nước ngoài. 

 - Được Tổng công ty quan tâm kể cả nguồn lực. 

 - Được UBND tỉnh quan tâm. 

       Đây là cơ sở chăn nuôi lớn nhất của tỉnh và tỉnh cũng xác định sản phẩm chủ 

lực của tỉnh là con lợn trong chương trình mục tiêu Quốc gia về "Xây dựng nông 

thôn mới", tỉnh giao cho công ty cung cấp 50 - 60% con giống cho người chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tỉnh cũng có các chính sách ưu đãi cho phát triển 

chăn nuôi của công ty. 
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PHẦN II. 

KINH NGHIỆM QUẢN LỲ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

 

1. Dự án chăn nuôi lợn siêu nạc theo công nghệ Thái Lan phù hợp với môi 

trường sinh thái Hà Tĩnh, với diện tích 19,7 ha tổng mức đầu tư 40 tỷ.( năm 

2004) 

      2. Đầu tư dự án Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco Kỳ 

Phong – Kỳ Anh - Hà tĩnh với diện tích 17,2 ha tổng mức đầu tư 88 tỷ.( năm 

2014) 

      3. Đầu tư dự án nuôi nái gia công tại Kỳ Bắc - Kỳ Anh với diện tích 7.5 ha, 

với tổng mức đầu tư 15 tỷ. ( Chăn nuôi liên kết ) 

      4. Đầu tư dự án nuôi nái gia công tại Ân Phú huyện Vũ Quang với diện tích 

15ha, tổng mức đầu tư 20 tỷ. ( Chăn nuôi liên kết ) 

       5. Đầu tư dự án nuôi nái gia công tại Cẩm Lạc - Cẩm Xuyên với diện tích 20 

ha tổng mức đầu tư 20 tỷ. ( chăn nuôi liên kết ) 

                                                       

                                                   PHẦN III 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

I. Phƣơng thức sản xuất kinh doanh của công ty: 

 Sản xuất con giống cấp bố mẹ, Ông bà, lợn giống thương phẩm, lợn thương 

phẩm với phương thức sản xuất của công ty là: Chăn nuôi liên kết với các hộ dân 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cung cấp con giống, cung cấp thức ăn chăn 

nuôi, cung cấp thuốc thú y, tư vấn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm các hộ chăn nuôi, 

đầu tư xây dựng chuồng trại. 

 Đội ngũ sản xuất kinh doanh của công ty được chia thành các bộ phận: 

              1. Bộ phận giống 

              2. Bộ phận nuôi lợn cai sữa, nuôi lợn hậu bị. 

              3. Phòng quản lý vệ tinh 

              4. Phòng sản xuất 

              5. Phòng kế toán 

              6. Phòng kinh doanh.  
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PHẦN IV 

CÁC ĐOÀN ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC VỀ THĂM CÔNG TY 

 

  1. Năm 2006:   Đ/C     Phan Diễn  - Bí thư Trung  ương Đảng 

  2. Năm 2007:   Đ/C     Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước. 

  3. Năm 2009:   Đ/C     Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc. 

          4. Năm 2015: Đ/C  Phạm Thanh Nghị - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành 

ủy Hà nội. 

          5. Năm 2015:   Đ/C Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ  

          6. Năm 2015: Đ/C Cao Đức Phát Bộ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển 

nông thôn về thăm cùng nhiều đoàn Đảng và Chính phủ, tỉnh đã về thăm và làm 

việc tại công ty. 

                                                       PHẦN V 

                                  CÁC THÀNH TÍCH KHEN THƢỞNG 

      1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm, quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định 

2011  Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 137/QĐ-UBND ngày10/01/2012 UBND Tỉnh 

2011 ĐV.dẫn đầu PT thi đua QĐ – UBND tỉnh Hà Tĩnh 

2012 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 236/ QĐ-UBND ngày 18/01/2013-UBND Tỉnh 

2013 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 55/ QĐ - UBND ngày 06/01/2014- UBND Tỉnh 

2012 

đến 

2015 

 Doanh nghiệp Hà Tĩnh 

tiêu biểu  

 Đơn vị được UBND tỉnh chứng nhận là doanh nghiệp 

tiêu biểu cấp Tỉnh 

2014 Cờ thi đua của UBND 

Tỉnh 

Số QĐ số 4356/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND 

Tỉnh 

2015 Đơn vị điển hình tiến tiến 

giai đoạn 2010 - 2015 

Chứng nhận số /QĐ – UBND tỉnh ngày 26/8/2015- 

UBND tỉnh 

2015 Doanh nghiệp vì người lao 

động 

Chứng nhận số 40/ QĐ- LĐLĐ ngày 24/04/2015 của 

Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh. 

2015 Đơn vị hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  

QĐ số 200/QĐ – TCT ngày 31/ 12/2015 của TCT  

2015 Cờ thi đua của UBND tỉnh QĐ số 75/QĐ – UBND ngày 08/1/2016- UBND Tỉnh 
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2. Hình thức khen thƣởng 

     

Năm 
Hình thức 

Khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm, quyết định khen thƣởng, cơ quan 

ban hành quyết định. 

2008     Bằng khen QĐ số 101/QĐ - UBND ngày 14/01/2009 UBND Tỉnh 

2011     Bằng khen QĐ số 137/QĐ - UBND ngày 10/01/2012 UBND Tỉnh 

2012     Bằng khen QĐ số 236/QĐ - UBND ngày 18/01/2013 UBND Tỉnh 

2013     Bằng khen QĐ số 55/ QĐ -  UBND ngày 06/01/2014 UBND Tỉnh 

2014     Bằng khen QĐ số 791/ QĐ - TTg ngày 20/05/2014 của Thủ tướng CP 

2015     Bằng khen  QĐ số 890/QĐ - BTC ngày 15/05/2014 của Bộ tài chính 

2016   Huấn chương  

Lao động hạng ba 

QĐ số 638 /QĐ - CTN ngày 30 /03/2016 - Chủ tịch nước 

                                                      

PHẦN VI 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT 5 NĂM ( 2011 – 2015) 

          Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco là doanh nghiệp có quy mô sản xuất 

ngành nghề chăn nuôi lớn nhất khu vực miền trung đang trên đà phát triển hướng 

tới công ty đa ngành đa nghề, có năng lực tài chính lành mạnh luôn là đơn vị lá cờ 

đầu và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Tổng công ty và Nhà nước giao, Nộp 

ngân sách Nhà nước số thu ngày càng cao. 

      Đơn vị tính: nghìn đồng 

TT Chỉ Tiêu ĐVT 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

1 Doanh thu Ng.đ 86.000. 105.000. 128.000. 216.000. 243.671. 

2 Lợi nhuận sau thuế ,, 12.800.  7.800.    7.500 10.355. 12.600. 

3 Thu nhập BQ ,,     3,9    4,850   5,500   6,830.   7,350 

4 Tổng tài sản ,, 31.863 42.726. 63.004 106.213 141.992 

5 Vốn chủ sở hưu ,, 31.199 28.327 47.333  51.866  56.597 

6 Vốn điều lệ  ,, 18.000. 18.000. 35.000. 35.000. 35.000. 

7 Cổ tức  %   50   29   15   20   28 

8 Tổng đàn nái Con 1.250 1.700 2.600 3.900 5000. 

Sức mạnh của Công ty được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ 

và con người.Với những giá trị căn bản đã đạt được cùng với sự giúp đỡ, hợp tác 
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chặt chẽ của khách hàng trong những năm qua, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco  

tin tưởng thực hiện thành công chiến lược phát triển của Công ty theo hướng kinh 

doanh đa ngành, trên nền tảng trọng tâm là Chăn nuôi, vật tư chăn nuôi và chuyển 

giao công nghệ. Công ty không ngừng đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, đào tạo 

và tuyển dụng lao động có chất lượng tốt nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt 

hơn và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Kết luận:  Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco với đội ngũ cán bộ kỹ sư giỏi và 

giàu kinh nghiệm được sự giúp đỡ của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo TCT, sự 

hợp tác với các đối tác trong và  ngoài nước kết hợp với một nền tài chính lành 

mạnh, đã và đang có thương hiệu sản phẩm chất lượng cao trên thị trường là cơ sở 

để Công ty phát triển ngày càng bền vững, tạo lòng tin cho khách hàng và là chỗ 

dựa tin cậy của tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

Trân trọng cảm ơn! 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

Lê Văn Nhị 


