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Doanh thu quý 4/2021 đạt 1.010 tỷ đồng, giảm 18,67% so với quý 4 năm 
2020 là 1.242.3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 đạt 63.4 tỷ 
đồng, giảm tương đương 37,9% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần 
lượt đạt là 3.112 tỷ đồng và 342,4 tỷ đồng, tương ứng đạt lần lượt 97,2% 
và 122,2% so với kế hoạch. 
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

MẢNG XÂY LẮP MẢNG KHAI THÁC ĐÁ

MẢNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG MẢNG THƯƠNG MẠI

Năng lực nhà thầu lớn và bề dày 31 năm thi công các dự 
án hạ tầng tại ĐBSCL cho phép TCD trực tiếp đấu thầu 
hoặc liên danh với các nhà thầu khác tham gia các dự 
án hạ tầng lớn.

Trong Quý 4/2021, doanh thu đạt 849,3 tỷ đồng. Lợi nhuận 
sau thuế quý 4/2021, mảng xây lắp đạt 53,8 tỷ đồng, tăng 
trưởng 48,97% so với cùng kỳ năm 2020.

Q4/2021 mảng khai thác đá đóng góp 156,5 tỷ đồng 
doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 đạt 
gần 13.8 tỷ đồng.

Doanh thu chủ yếu đến từ các công trình trọng điểm ở 
ĐBSCL. Nhu cầu của khu vực ĐBSCL gia tăng theo định 
hướng các dự án hạ tầng lớn, dự kiến mở rộng trữ lượng 
mỏ thêm 20 triệu m³, Công ty cũng sẽ xin tăng công suất 
khai thác hàng năm lên 2 triệu m³/năm. Tham vọng TCD 
không chỉ dừng ở mỏ đá Antraco, công ty đang tìm kiếm 
cơ hội M&A thêm mỏ đá nằm trong khu vực có kế hoạch 
phát triển mạnh hạ tầng giao thông trong giai đoạn 
2021-2025. 

Doanh thu quý 4/2021 mảng Xuất khẩu lao động đạt 2.7 
tỷ đồng.

Năm 2021, Tracodi Labour đã đưa được: 194 lao động 
sang Nhật Bản, số lượng học viên trúng tuyển các đơn 
hàng trong quý 4 là: 65 lao động và đã có 247 lao động 
đã có tư cách lưu trú, chờ Nhật Bản mở cửa tiếp nhận là 
có thể xuất cảnh.

Mảng XKLĐ, cụ thể tại công ty XKLD Tracodi cung ứng 
nhân lực lao động đến Nhật Bản, nên trong thời gian 
Covid-19 diến biến phức tạp trong trong năm 2021 XKLĐ 
chưa sắp xếp được lao động đi nước ngoài làm việc. Tuy 
nhiên, Tracodi Labour vẫn duy trì hoạt động tuyển dụng 
và đào tạo online chuẩn bị sau khi Nhật Bản mở cửa đón 
lao động từ các nước dự kiến đầu tháng 03/2022. Nguồn 
lao động của công ty chủ yếu từ các tỉnh tại vùng đồng 
bằng sông Cửu Long: Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền 
Giang, Long An.

Doanh thu quý 04/2021 mảng thương mại đạt 2 tỷ đồng, 
lợi nhuận sau thuế đạt 0.6 tỷ đồng tăng trưởng 803,8% so 
với cùng kỳ năm 2020

Trong Quý 4/2021 vừa qua, Tracodi Trading đã hoàn tất 
toàn bộ các bước chuẩn bị mua hàng cho dự án và đề 
xuất các giải pháp thay thế nhằm phục vụ cho các 
hạng mục vận hành tại dự án trọng điểm như Malibu Hội 
An. Xuất khẩu thành công các đơn hàng thành phẩm đi 
thị trường châu Âu. Mảng sản phẩm Nông Nghiệp chú 
trọng phát triền nguồn cung nội địa sản phẩm chất 
lượng cũng như tập trung kinh doanh với các thị trường 
đã kiểm soát được tình hình bệnh dịch.
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Năm 2021, mảng xây dựng đạt 2.533 tỷ đồng doanh thu, đạt 100% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 181.9 tỷ đồng, đạt 100,86% 
lợi nhuận theo kế hoạch. Mảng khai thác đá đạt 554,8 tỷ đồng doanh thu, đạt 87,63% so với kế hoạch là 633,1 tỷ đồng. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 47.3 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Mảng Xuất khẩu lao động đạt 7,7 tỷ đồng doanh thu tương ứng 62,89% 
so với kế hoạch và Thương mại đạt 20,4 tỷ đồng doanh thu, đạt 82,25% kế hoạch. 

Chào mừng kỷ niệm 31 năm thành lập 
TRACODI - Hành trình ghi dấu vạn dặm

Hành trình bền bỉ TRACODI trong 31 năm không ngừng phát triển 
bền vững và khẳng định thương hiệu ở các lĩnh vực: Xây dựng 
công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng; Khai thác và chế 
biến đá xây dựng; Sản xuất và thương mại nông sản; Xuất khẩu 
lao động. TRACODI tự hào khi trở thành thương hiệu uy tín hàng 
đầu ở đa dạng lĩnh vực.

Sự kiện Investor Meeting

Với chủ đề “Kết quả kinh doanh Quý 3/2021 và kế hoạch doanh 
thu cuối năm 2021” ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 với nhiều 
tín hiệu tích cực bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 
với mục tiêu cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp cũng 
như tạo điều kiện trao đổi thông tin trực tiếp với nhà đầu tư.
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TCD đề xuất nghiên cứu tiền khả thi “Dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát 
triển kinh tế Bắc Nam”

Tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam tỉnh Sóc Trăng 
(Đường tỉnh 935C) có điểm đầu kết nối đường dẫn phía Nam cầu 
Đại Ngãi, dự kiến trên địa bàn xã Long Đức (huyện Long Phú) và 
điểm cuối kết nối vào khu dịch vụ hậu cần cảng Trần Đề, dự kiến tại 
nút giao giữa Đường tỉnh 936B và Quốc lộ Nam Sông Hậu trên địa 
bàn huyện Trần Đề, với chiều dài tuyến trên 30km, với 4 làn xe hỗn 
hợp, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư theo quy mô hoàn 
chỉnh là 3.514 tỉ đồng. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ 
thúc đẩy sự phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 
thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa từ cảng nước sâu Sóc Trăng 
đi các tỉnh trong khu vực, cũng như thúc đẩy phát triển các huyện: 
Long Phú, Trần Đề và TX. Vĩnh Châu.

TCD phát hành thành công 87 triệu cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu

Tracodi triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo 
giấy phép chào bán của UBCKNN. Đợt phát hành hơn 87 triệu cổ 
phiếu nhằm nâng cao năng lực về vốn tương xứng với tổng giá trị 
tài sản hiện tại mà Tracodi đang sở hữu.

Bamboo Capital và Tracodi vào “Top 500 
doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam 2021

Giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt 
Nam 2021” là thành tựu đáng ghi nhận, chứng minh tầm nhìn, chiến 
lược kinh doanh đúng đắn và nỗ lực của ban lãnh đạo cùng tập 
thể cán bộ nhân viên BCG và TRACODI.

Bộ Tài chính chấp thuận giao dịch Bamboo 
Capital mua cổ phần chi phối Bảo hiểm AAA 
từ tập đoàn Úc

Tổng số cổ phần của AAA hiện nay là 112.261.006 cổ phần với mệnh 
giá 10.000 đồng/cổ phần. Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của BCG 
tại AAA là 79,7 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 71% vốn điều lệ 
của Bảo hiểm AAA. Bên cạnh đó, BCG Financial cũng mua lại 
10.822.468 cổ phần của AAA, tương đương sở hữu 9,64% vốn điều lệ. 
Với tỷ lệ sở hữu 80,64% vốn điều lệ, BCG đã thay thế IAG trở thành 
cổ đông lớn nhất của AAA hiện nay.
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Bamboo Capital Group vào top "Nơi làm việc 
tốt nhất châu Á 2021"

Năm 2021, Tập đoàn Bamboo Capital Group đã xuất sắc vượt qua 
466 hồ sơ của các doanh nghiệp/tổ chức trong nước tham dự 
chương trình tuyển chọn, đánh giá độc lập của HR Asia để giành 
giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" do tạp chí nhân sự quốc tế HR 
Asia bình chọn ngay trong lần đầu tiên tham dự.



Bamboo Capital ghi dấu kỷ niệm 10 năm 
thành lập với nhiều sự kiện quan trọng

Cơ hội để nhìn lại chặng đường một thập kỷ đã qua, tự hào về 
những thành quả đã đạt được và vạch ra phương hướng, chiến 
lược cho tương lai. BCG tiếp tục nỗ lực và sáng tạo không ngừng 
để xây dựng vững giá trị vàng son. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ 
Nam – Chủ tịch HĐQT BCG vinh dự đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba. Tập đoàn BCG cũng vinh dự nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP. HCM.

Bamboo Capital (BCG) phát hành thêm 148 
triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

BCG phát hành 148.768.587 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, 
số tiền BCG thu về ước tính hơn 1.785 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 
quyền là 2:1, sau đợt chào bán này, vốn điều lệ BCG dự kiến sẽ 
tăng lên 4.463 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 07/12/2021.

DEEP C, Bamboo Capital và Sojitz cùng hợp 
tác phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức tại Nhật 
Bản, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hồng Đức thuộc Tổ hợp Khu 
công nghiệp DEEP C, Tập đoàn Bamboo Capital và Tập đoàn 
Sojitz (Nhật Bản) đã cùng ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc 
phát triển dự án khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến 250 triệu USD.

Tập đoàn Bamboo Capital nhận giải "Doanh 
nghiệp xuất sắc châu Á"

BCG được hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia đánh giá 
cao bởi định hướng phát triển bền vững và những đóng góp 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải và 
bảo vệ môi trường. Ngoài ra, kết quả kinh doanh, kiểm toán tài 
chính, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực ban lãnh đạo 
của BCG cũng đáp ứng tiêu chí khắt khe mà Enterprise Asia đề ra.
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Tập đoàn Bamboo Capital tham gia Hội nghị 
“Khát vọng Đắk Nông”

UBND TP. Gia Nghĩa đã ký kết hợp đồng triển khai dự án Helios Vil-
lage với Tập đoàn Bamboo Capital. Dự án Helios Village có quy 
mô 19 ha, gồm các biệt thự và nhà phố sinh thái ven hồ Đắk R'Tíh 
(TP. Gia Nghĩa).



BCG Energy và Siemens Gamesa ký kết hợp 
tác phát triển điện gió tại COP26

Theo thỏa thuận ký kết, Siemens Gamesa Renewable Energy sẽ 
là đơn vị cung cấp trang thiết bị, các giải pháp kỹ thuật cho 
BCG Energy thực hiện lộ trình xây dựng hơn 500 MW điện gió tại 
Việt Nam trong vài năm tới. Giá trị hợp đồng dự kiến khoảng 
400 triệu USD. 

King Crown Infinity của BCG Land được vinh 
danh tại Dot Property Vietnam Awards 2021

Dự án của BCG Land được vinh danh là "Dự án phức hợp cao cấp 
có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021", trong giải thưởng 
Dot Property Vietnam Awards 2021. Giải thưởng tôn vinh ba xu 
hướng chủ đạo: kiến tạo môi trường sống xanh; đóng góp cho sự 
phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương và góp phần phát triển 
văn hóa - xã hội

BCG Land ký kết hợp tác chiến lược với The 
Ascott Limited, BIDV và Vietinbank

Theo thỏa thuận ký kết, The Ascott Limited sẽ cung cấp dịch quản 
lý vận hành đối với dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao 
cấp King Crown Infinity. Ký kết hợp tác cùng đơn vị tài trợ người 
mua dự án là Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank là 2 ngân 
hàng thuộc Top Big 4 Ngân hàng lớn nhất Việt Nam sẽ mở ra 
nhiều cơ hội đầu tư cho khách hàng dự án King Crown Infinity. 

King Crown Infinity nhận giải thưởng Prop-
ertyGuru Vietnam Property Awards 2021

Theo hạng mục "Best High End Condo Development" King Crown 
Infinity là một trong những dự án tiên phong cho xu hướng sống 
xanh, được BCG Land phát triển một cách bài bản, đa chiều và 
toàn diện tại thành phố Thủ Đức, TP HCM. Nơi tìm kiếm và tôn vinh 
những đơn vị dẫn đầu trong xu hướng phát triển bất động sản 
bền vững.
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Sembcorp Industries và BCG Energy ký kết 
hợp đồng hợp tác phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo lên đến 1,5GW tại Việt Nam

Việc BCG và Sembcorp bắt tay hợp tác không chỉ mang lại lợi ích 
kinh tế cho hai bên, mà con thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng 
lượng sạch tại Việt Nam, góp sức cho mục tiêu giảm phát thải 
của Việt Nam trong tương lai



Nguyễn Hoàng - Công ty thành viên 
Bamboo Capital - đăng ký công ty đại chúng 
và dự kiến giao dịch cổ phiếu trên Upcom

Trong các nội dung được ĐHĐCĐ Nguyễn Hoàng thông qua, 
đáng chú ý là tờ trình về việc đăng ký đại chúng và đăng ký 
giao dịch cổ phiếu. Nguyễn Hoàng là một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ 
gỗ tại khu vực miền Trung. Đồ gỗ nội và ngoại thất của Nguyễn 
Hoàng được xuất sang các thị trường lớn như: Mỹ, Châu Âu, Úc, 
Singapore,… 

Đại hội đồng cổ đông bất thường Bảo hiểm 
AAA: Bamboo Capital trở thành cổ đông lớn 
nhất, đặt mục tiêu niêm yết trong 3 năm tới

ĐHĐCĐ để ghi nhận 2 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Bamboo 
Capital (BCG) và Công ty Cổ phần BCG Financial (BCG Financial). 
Hiện nay, BCG đang nắm giữ 79,7 triệu cổ phần AAA, tương đương 
sở hữu 71% vốn điều lệ, còn BCG Financial đang giữ 10,8 triệu cổ 
phần, tương đương sở hữu 9,64% vốn điều lệ. 
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THÔNG QUA Quỹ BCG FOUNDATION 

TRACODI CHUNG TAY HỖ TRỢ CỘNG ÐỒNG

Trao tặng Ban Dân vận Trung Ương 100.000 khẩu trang y tế KN95 
trị giá 500 triệu đồng với mong muốn đồng hành cùng công tác 
phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới.

Ủng hộ Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông 200 triệu đồng. Đắk Nông 
nơi chứa nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, khai thác tiềm 
năng du lịch, dư địa phát triển còn lớn

Đồng hành cùng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư 
dân bám biển" của báo Người Lao Động với giá trị tài trợ 5 tỷ đồng 
của BCG tương đương với 100.000 lá cờ sẽ được trao cho các ngư 
dân, động viên tích cực tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh, thành duyên 
hải Việt Nam.

Phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập 
đỏ TP. HCM tổ chức chương trình “Một giọt máu đào – Trao đời sự 
sống”. Hơn 80 cán bộ nhân viên của BCG và TCD đã đăng ký 
tham gia hiến máu tình nguyện nhằm giải quyết tình trạng thiếu 
hụt nghiêm trọng nguồn máu dự trữ tại TP. HCM do ảnh hưởng 
của COVID-19, đã thu được gần 110 đơn vị máu

Hỗ trợ nông dân Vĩnh Long "giải cứu" 8 tấn nông sản gồm khoai 
lang tím, bầu, bí. Số nông sản được chuyển đến TP.HCM và tặng 
lại nhân viên tại công ty Tapiotek – Tây Ninh, công trường xây 
dựng dự án King Crown Infinity các xóm trọ gần cụm khu công 
nghiệp quận Bình Tân và các mái ấm, làng trẻ em SOS Gò Vấp. 

“Chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng” cho 
ngư dân nghèo 12 tỉnh miền Trung do nguyên Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động tổ 
chức đã thành công tốt đẹp. Tập đoàn Bamboo Capital vinh dự 
là một trong những đơn vị tài trợ chính của Chương trình.
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Dự án Hoian d’Or giá trị hợp đồng giai đoạn 1 khoảng 
529,6 tỷ đồng với tổng diện tích lên đến 24,5 ha. Dự án 
chính thức được khởi công tháng 4/2021, hiện đang thi 
công đạt 80% sản lượng phần thân của 202 căn shop-
house, và đã xong khoảng 20% hạ tầng kỹ thuật nội khu, 
trung bình có tổng số từ 500 đến 700 công nhân làm 3 
ca liên tục ngày và đêm để đảm bảo tiến độ và dự kiến 
hoàn thành vào năm 2023 sắp tới.

Dự án Amor Riverside Villas tọa lạc tại Bình Chánh, TPHCM 
với giá trị hợp đồng 240 tỷ đồng, bao gồm 33 căn villa cao 
cấp có tổng diện tích xây dựng 1,58ha. Được khởi công vào 
ngày 03/08/2020, hiện đang thi công nhà mẫu và chỉnh 
trang hạ tầng kỹ thuật nội khu. Dự án dự kiến hoàn thành 
trong năm 2022.

Dự án KingCrown Infinity Thủ Đức (30 tầng nổi và 5 tầng 
hầm) thuộc Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, 
dịch vụ, văn phòng mang tổng diện tích 1,2 ha và bắt đầu 
thi công vào ngày 21/11/2020. Với tổng giá trị hợp đồng 
đạt 3.113,3 tỷ đồng, đây là dự án cao tầng với 5 tầng hầm 
có yêu cầu cao về kỹ thuật thi công cũng như tiến độ. 
Hiện đã thi công đạt 100% công tác đổ bê tông đại trà 
cọc khoan nhồi và một phần sàn tầng 1, công trường 
hiện đang làm việc 3 ca liên tục 24h/7 để đảm bảo tiến 
độ chủ đầu tư giao.

Casa Marina Premium, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại đảo 
Ghềnh Ráng - Quy Nhơn với tổng giá trị hợp đồng 1.600,7 
tỷ đồng, được tiến hành thi công vào ngày 19/09/2019 
trên diện tích 12 ha. Hiện dự án đã làm xong nhà mẫu và 
đang thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và dự kiến đi 
vào hoạt động vào khoảng Q3 năm 2023.

Casa Marina Mũi Né gồm 35 căn biệt thự và 700 căn hộ 
condotel với giá trị hợp đồng giai đoạn 1 ghi nhận 177,2 tỷ 
đồng. Được bắt đầu thi công vào ngày 10/08/2020 đến 
nay đã hoàn tất thi công đạt 100% hạ tầng nội khu và nhà 
mẫu đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn các công tác sửa 
chữa defects. Dự kiến tiến độ hoàn thành tổng thể cả dự 
án trong năm 2023.

Malibu Hội An gồm 96 biệt thự, 675 căn hộ nghỉ dưỡng và 
khu thương mại tại Khối phố Hà My Đông B, P. Điện Dương, 
TX. Điện Bàn, Quảng Nam với giá trị hợp đồng 2.350 tỷ đồng. 
dự án hiện hoàn tất phần thô 100%; 50% hoàn thiện khu căn 
hộ và khu thương mại; 85% phần thô khu biệt thự; cơ bản 
hoàn thành hạ tầng nội khu; 100% các khu vực nhà mẫu. Dự 
kiến hoàn thành tổng thể cả dự án trong năm 2022, dự kiến 
đi vào hoạt động vào khoảng Q3 năm 2023.

DỰ ÁN XÂY DỰNG
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TRANG TRẠI VINAMILK

Vinamilk_Hà Tĩnh

Vinamilk_Nghệ An

Vinamilk_Như Thanh

Vinamilk_Thanh Hóa

Vinamilk_Thống Nhất

Vinamilk_Tây Ninh

Nhà Máy Vinamilk

Vinamilk_NM_Lam Sơn

Vinamilk_NM_Nghệ An

Vinamilk_NM_Cần Thơ

Vinamilk_NM_Đà Nẵng

Vinamilk_NM_Bình Dương

Vinamilk_NM_Tiên Sơn

Vinamilk_NM_Bình Định

Vinamilk_NM_Sài Gòn

1.25

0.70

1.25

1.25

2.50

5.00

1.25

1.60

10%

95%

5%

100%

5%

15%

80%

40%

TIẾN ĐỘ, % HOÀN THÀNH

100%

100%

98%

100%

95%

100%

CÔNG SUẤT (MWP)

1.05

0.92

1.10

0.40

2.50

1.72

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 

DỰ ÁN ÐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 

Đia chỉ:
89 CMT8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: +84 28 38330314

Fax: +84 8 28 38330317

Email:  ir@tracodi.com.vn

Website:  www.tracodi.com.vn

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 
TRACODI

“MỤC TIÊU TRONG NĂM 2022, TCD ĐẠT DOANH 
THU HỢP NHẤT 4.431 TỶ ĐỒNG, VÀ LỢI NHUẬN SAU 
THUẾ HỢP NHẤT HƠN 380 TỶ ĐỒNG, TĂNG 
TRƯỞNG LẦN LƯỢT LÀ 38.3% VÀ 35.7% SO VỚI KẾ 
HOẠCH NĂM 2021”

“TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG 17% - 18% VỀ DOANH THU VÀ 
17% - 20% VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ SẼ ĐƯỢC DUY 
TRÌ TRONG GIAI ĐOẠN 2022-2025”

Trang trại Vinamilk Hà Tĩnh
Công suất1.049 MWp
Đã hoàn thành và đóng điện

Nhà máy sữa Đà Nẵng
Công suất: 1.25MWP
Đã hoàn thiện 100%

Trang trại Vinamilk Tây Ninh.
Công suất: 1.72 MWP.
Đã hoàn thành và đóng điện

Đang tiến hành thi công
Dự kiến hoàn thành trong quý 1 – năm 2022

Nhà máy Vinamilk Sài Gòn | Công suất: 1.6 MWP


