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PHẦN I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
**********
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tƣ
: ...
 Giấy phép ĐKKD : 
 Ngày đăng ký
:
 Đại diện pháp luật :
 Chức vụ
: Tổng Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
:
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin “www.lapduan.com.vn”
 Tên “www.lapduan.com.vn”
: Khu liên hợp trồng trọt - chăn nuôi - chế
biến sữa 
 Địa điểm xây dựng : Champasak, Lào
 Hình thức đầu tƣ
: Đầu tƣ xây dựng mới
: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý “www.lapduan.com.vn” thông
qua ban Quản lý “www.lapduan.com.vn” do chủ đầu tƣ thành lập.

 Hình thức quản lý

 Sản phẩm từ “www.lapduan.com.vn”

: Sữa tƣơi tiệt trùng 

I.3. Sự cần thiết đầu tư “www.lapduan.com.vn”
Trƣớc đây, bơ sữa vốn không phải là thực phẩm truyền thống ở các nƣớc châu Á.
Về sau này ngƣời dân châu Á nhận ra rằng sản phẩm bơ sữa, đặc biệt là sữa tƣơi nguyên
chất rất có lợi cho sức khỏe bởi chúng cung cấp nhiều chất dinh dƣỡng. Từ đó, ngƣời châu
Á ngày càng tiêu thụ nhiều sản phẩm bơ sữa hơn. Một nguyên nhân khác là do mức thu
nhập ngƣời dân tăng và các nƣớc châu Á đang hòa nhập vào quá trình toàn cầu hóa cũng là
những yếu tố khiến lƣợng tiêu thụ sữa tại Châu Á ngày càng gia tăng. Đáp ứng nhu cầu đó
ngành chăn nuôi bò sữa đặc biệt là đàn bò sữa cao sản ngày càng phát triển.
Tuy nhiên, việc chăn nuôi bò sữa cần có vốn đầu tƣ ban đầu khá cao, có vị trí địa lý
thuận lợi về khí hậu, đất đai, nguồn nƣớc… Ngoài ra cần phải có kinh nghiệm và tay nghề
kỹ thuật của chuyên gia thú y thì lúc đó mới phát triển bền vững đƣợc. Vì vậy sau nhiều
năm nỗ lực tăng đàn bò sữa, các nƣớc châu Á điển hình là 3 nƣớc Đông Dƣơng nhƣ Lào,
Campuchia, Việt Nam vẫn chỉ cung cấp đƣợc 10% - 25% nhu cầu ngƣời tiêu thụ, khiến
ngƣời dân phải tìm đến các sản phẩm ngoại nhập. Điều này sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến ngành
chăn nuôi và chế biến sữa tại địa phƣơng.
Đứng trƣớc nguy cơ đó, chính quyền phải tìm cách đẩy mạnh sự phát triển của
ngành công nghiệp chế biến sữa trong nƣớc. “www.lapduan.com.vn” tăng đàn bò sữa là
một chiến lƣợc cần thiết về lâu dài để mỗi quốc gia Châu Á có thể chủ động và đáp ứng
đƣợc nhu cầu tiêu thụ sữa ngày càng tăng của thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu, giúp tiết
kiệm một số ngoại tệ lớn mà trƣớc đây phải nhập sữa từ nƣớc ngoài.
Sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế và kỹ thuật trong lĩnh vực này,
Công ty Cổ phần ... chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng Khu liên hợp chăn nuôi bò sữa
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với quy mô khép kín tại Champasak, Lào, một nơi có khí hậu ôn hòa, nguồn nƣớc dồi dào
và đất đai màu mỡ trên cao nguyên Boloven. Vùng đất này hứa hẹn sẽ là khu liên hợp lớn
nhất, hiện đại nhất Lào và Đông Nam Á bằng việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất
hiện nay. Từ đó chúng tôi tin tƣởng rằng không bao lâu nữa nhân dân Lào và các nƣớc
trong khu vực nhƣ Việt Nam và Campuchia sẽ đƣợc hƣởng thụ các sản phẩm từ sữa tốt
nhất mà “www.lapduan.com.vn” đem lại với chất lƣợng và giá cả cạnh tranh.
Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ đƣợc ngƣời tiêu dùng trong nƣớc và
khu vực ƣa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá tri ̣tổ ng sản phẩ m nông nghi ệp,
tăng thu nhâ ̣p và nâng cao đời số ng của nhân dân và t
ạo việc làm cho lao động tại địa
phƣơng, chúng tôi tin rằng “www.lapduan.com.vn” Khu liên hợp trồng trọt-chăn nuôi-chế
biến sữa ... là sự đầu tƣ cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
I.4. Mục tiêu của “www.lapduan.com.vn”
Khu liên hợp ... đƣợc xây dựng tại Champasak (Lào) theo mô hình khép kín từ trồng
trọt, chăn nuôi đến chế biến nhằm cung cấp một lƣợng lớn sữa tƣơi cũng nhƣ các sản
phẩm từ sữa với chất lƣợng cao, giá thành thấp cho nhân dân Lào và các nƣớc trong khu
vực nhƣ Việt Nam, Campuchia.
Vì vậy, để phát triển và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, “www.lapduan.com.vn”
cần thực hiện những mục tiêu sau:
- Tổ chức Khu liên hợp ... theo phƣơng châm "năng suất cao - chi phí thấp - phát
triển bền vững".
- Nâng cao chất lƣợng sữa cho ngƣời tiêu dùng, giá thành sản phẩm thấp. Xây dựng
thƣơng hiệu của công ty lớn mạnh và có tầm cỡ trong nƣớc và trong khu vực.
- Xây dựng mô hình chăn nuôi theo hƣớng chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ cao,
tập trung giảm chi phí, tăng hiệu quả, giúp ngành chăn nuôi bò sữa phát triển bền vững.
- Xây dựng hệ thống sản xuất thức ăn hỗn hợp thô xanh khẩu phần hoàn chỉnh chất
lƣợng cao (TMR) đủ cung ứng cho giống cao sản.
I.5. Phân tích thuận lợi khó khăn của “www.lapduan.com.vn”
I.5.1. Những thuận lợi khi thực hiện “www.lapduan.com.vn”
1. “www.lapduan.com.vn” đƣợc sự quan tâm, tƣ vấn của nhiều đối tác nhiều kinh
nghiệm trồng trọt, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Úc, Mỹ.
2. Nhu cầu tiêu dùng sữa bò tƣơi nguyên chất
Hiện nay, cuộc sống của ngƣời dân ngày càng nâng cao và cho dù nền kinh tế có
những lúc khó khăn, nhƣng nhu cầu về tiêu dùng lƣơng thực, thực phẩm không hề suy
giảm. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nƣớc trên thế giới và ngay cả trong khu vực Đông
Nam Á thì mức tiêu thụ cũng nhƣ sản xuất sữa của Việt Nam, Lào, Campuchia còn rất
thấp. So sánh với Thái Lan, ta thấy tại Việt Nam, nguyên liệu trong nƣớc chỉ đáp ứng đƣợc
30% nhu cầu sản xuất và giá sữa cao hơn so với thị trƣờng thế giới. Nguyên nhân chính là
do Việt Nam không có các điều kiện để chăn nuôi bò sữa, do khí hậu nhiệt đới và quỹ đất
chật hẹp. Bên cạnh đó chƣa có sự liên kết chặt chẽ trong các khâu từ thu mua nguyên liệu,
bảo quản đến chế biến và phân phối. Vì vậy, mặc dù nhà nƣớc và các công ty sữa đã chú
trọng phát triển nguồn nguyên liệu trong nƣớc nhƣng hiện hơn 70% đầu vào sản xuất của
các công ty sữa Việt Nam là đến từ nhập khẩu.
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Nhƣ vậy, nếu có nguồn nguyên liệu bền vững thì rõ ràng đầu tƣ vào lĩnh vực cung
ứng sữa bò tiệt trùng là một thuận lợi lớn trong thời điểm hiện nay cũng nhƣ trong tƣơng
lai.
3. Giống và thức ăn
... có mô hình trang trại chăn nuôi và trồng trọt khép kín với quy mô lớn:
+ Trạng trại trồng cỏ Signal, một giống cỏ cao sản của Úc với diện tích trên 2,000
ha. Loại cỏ Signal này có độ đạm 14-16%, tỷ lệ sử dụng > 92 và sẽ nguồn thức ăn chính,
đạt tiêu chuẩn cung cấp cho bò sữa tại Khu liên hợp.
+ Trang trại chăn nuôi bò của ... sẽ xây dựng với quy mô lớn nhất Đông Nam Á
và hoàn chỉnh từ trồng cỏ, chăn nuôi và nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
.Giống bò Holstein Friesian (HF) thuần chủng nhập từ Mỹ và Úc, một giống bò sữa chuyên
dụng, cao sản thích hợp ở nơi có khí hậu ôn hoà, nhiệt độ bình quân năm là 150C (5 250C). Ngoài con giống, ... sẽ nhập phôi đông lạnh để cấy truyền phôi đã phân giới tính.
Đây là công nghệ đã tạo ra một loạt các lợi thế cho việc nhân nhanh các giống vật nuôi.
Với phƣơng pháp cấy truyền phôi, sự lựa chọn những con mẹ tốt sẽ đƣợc tăng cƣờng, năng
suất toàn đàn sẽ tăng lên và đồng đều.
4. Thuận lợi về đất đai
“www.lapduan.com.vn” Khu liên hợp trồng trọt – chăn nuôi – chế biến sữa ... nằm
trên cao nguyên Boloven, một cao nguyên ở Hạ Lào thuộc lãnh thổ các huyện Paksong,
Pakse tại tin̉ h Champasak . Nằm trên độ cao 1,350m, bên dƣới là một nền lục địa cổ, bên
trên là lớp phủ bazan phong hoá thành đất đỏ phì nhiêu với địa hình đồi lƣợn sóng nhƣng
tƣơng đối bằng phẳng; vì vậy đất nơi đây chủ yếu là đất mùn, rất màu mỡ phù hợp với các
cây trồng làm thức ăn xanh cho bò.
5. Thuận lợi về khí hậu

Do ảnh hƣởng của độ cao và đƣợc các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng bao
quanh, nên tuy ở trong vùng nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt (mƣa, khô) nhƣng khu
vực này vẫn có một khí hậu miền núi ôn hòa, dịu mát quanh năm với nhiệt độ trung bình
190C (dao động trong khoảng từ 150C-250C). Ở ngƣỡng nhiệt độ này, môi trƣờng sống
trở nên đặc biệt quan trọng, rất phù hợp với khả năng thích nghi của bò sữa cao sản. Khi
nhiệt độ môi trƣờng thấp, bò có khuynh hƣớng tăng những hoạt động tính dục và tăng
những hoạt động cơ thể làm bò ăn, uống nhiều hơn, tăng thời gian gặm cỏ hơn. Từ đó,
bò nuôi trong điều kiện khí hậu nhiệt độ thấp (ôn đới) có mức tăng trọng, năng suất sữa
và độ bền của sữa cao. Ngoài ra, cỏ ở vùng ôn đới có tỉ lệ tiêu hóa cao tạo ra nguồn
thức ăn giàu chất dinh dƣỡng hơn. Bên cạnh đó, khí hậu nơi đây không thích hợp cho
các sự phát triển của các ký sinh trùng, vi khuẩn gây bệnh.
Ngoài ra, khu liên hợp còn có dòng suối chảy bên cạnh, một nhánh của sông Se
Nậm Nọi với lƣu lƣợng trung bình năm khoảng 34.4m3/s và lƣợng mƣa khoảng 2,300mm
.Thời gian mƣa từ 6 tháng dến 8 tháng mỗi năm. Địa hình bằng phẳng và đất xốp có độ
thấm nƣớc rất cao nên lƣợng lớn nƣớc mƣa đƣợc giữ lại thành nguồn cung cấp nƣớc
ngầm ở độ sâu không quá 40m, với các giếng khoan đƣờng kính 160mm, sâu 30-40m đã
đạt lƣu lƣợng khai thác 30- 40 m3/h .
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Tóm lại, nhiệt độ thấp, khí hậu ôn hòa và nguồn nƣớc dồi dào là những thuận lợi
lớn trong công tác trồng cỏ cũng nhƣ chăn nuôi bò sữa cao sản quy mô lớn tại cao
nguyên Boloven.
6. Thuận lợi về máy móc thiết bị
Khu liên hợp ... sẽ trang bị những máy móc và công nghệ hiện đại nhất nhập từ châu
Âu:
+ Trang trại trồng cỏ sẽ sử dụng: Máy cắt cỏ liên hợp, máy kéo, máy cày, máy xúc,
máy xới, hệ thống tƣới tự động,...
+ Trang trại chăn nuôi bò có hệ thống mái chống nóng, hệ thống vắt sữa, máy băm
cỏ, máy trộn thức ăn,...
+ Có hệ thống bảo quản sữa đảm bảo toàn bộ chất béo trong sữa không bị tách rời
khỏi dung dịch sữa.
+ Hệ thống vận chuyển rất cao cấp. Đây là một hệ thống ống dẫn làm bằng thép
không rỉ đƣợc vệ sinh sạch sẽ, giúp vận chuyển sữa trực tiếp từ khu vắt sữa tự động về khu
vực chế biến sữa. Từ nguồn nguyên liệu là váng sữa và sữa tƣơi, sau khi xét nghiệm chúng
tôi tiến hành chế biến thành sữa tiệt trùng thông qua dây chuyền chế biến sữa của châu Âu.
+ Sử dụng hệ thống đóng gói vô trùng khép kín.
+ Sử dụng các chế phẩm khử mùi hôi và công nghệ biogas để xử lý chất thải,...sẽ
làm giảm tối đa những nguy hại xấu đến môi trƣờng. Với công nghệ hiện đại,
“www.lapduan.com.vn” Khu liên hợp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sữa ... không ảnh
hƣởng nhiều đến môi trƣờng. Đồng thời cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp
nhằm giảm ô nhiễm môi trƣờng, hoàn thành các công trình xử lý môi trƣờng trƣớc và trong
quá trình hoạt động sản xuất.
7. Thuận lợi về nhân công
Khu liên hợp nằm cạnh thị trấn Paksong, với số dân khoảng 10,000 ngƣời. Do áp
dụng khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay, nên lao động trong trang trại
chủ yếu là lao động có tay nghề. “www.lapduan.com.vn” hình thành sẽ tạo công ăn việc
làm cho hàng trăm ngƣời. Với số dân hiện tại chắc chắn đây là nguồn lao động dồi dào
cung cấp cho Khu liên hợp của chúng tôi.
8. Thuận lợi về sự ƣu đãi của chính phủ hai nƣớc
“www.lapduan.com.vn” của ... đƣợc sự quan tâm của chính phủ Việt Nam và
chính phủ Lào, đặc biệt là tỉnh Champasak nơi chúng tôi đặt Khu liên hợp vì đây là
“www.lapduan.com.vn” nông nghiệp và công nghiệp chế biến hoàn chỉnh, sử dụng công
nghệ cao theo tiêu chuẩn của các nƣớc phát triển trên thế giới nhƣ Mỹ và Úc. Đây là
“www.lapduan.com.vn” có hiệu quả kinh tế cao, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần rất
lớn vào sự phát triển đời sống kinh tế và văn hóa của số đông dân cƣ địa phƣơng.
I.5.2. Những khó khăn ban đầu
1. Về con giống
Phải nhập từ Australia hoặc từ Mỹ về, làm bò nền để nhân giống tạo ra thế hệ sau
nhờ vào việc cấy phôi đã chọn lọc giới tính giúp tăng đàn nhanh trong thời gian ngắn nhất.
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- Về giá thành, con giống ban đầu cao
- Khoảng cách vận chuyển xa, chi phí vận chuyển cao .
2. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ sản suất
Cơ sở vật chất phải xây dựng toàn bộ, với tiêu chí hiện đại hóa và cơ giới hóa trong
sản suất. Do đó cần một khoản tiền khá lớn đầu tƣ vào việc mua sắm trang thiết bị hiện đại.

PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN
**************
II.1. Quy mô và công suất của “www.lapduan.com.vn”
 Giai đoạn 1:
Số lƣợng bò sữa nuôi từ 8,000 đến 10,000 con. Sản lƣợng sữa 150,000 lít/ ngày, đủ
cung cấp cho nhu cầu sữa của Lào hiện nay và xuất khẩu sang Việt Nam, Campuchia,…
Trong đó, các hạng mục cần đầu tƣ bao gồm:
- Xây dựng cơ sở chuồng trại chăn nuôi diện tích 100,000m2
- Xây dựng xƣởng vắt sữa tự động
- Tổ chức trồng cỏ, Đậu nành, bắp ( ngô) làm thức ăn cho bò, diện tích 2,000 ha
- Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn đủ cung cấp cho 8,000 đến 10,000 bò sữa
quanh năm
- Xây dựng một nhà máy chế biến sữa tƣơi tiệt trùng (thời gian bảo quản tới một
năm, dùng vận chuyển xa và xuất khẩu). Công suất nhà máy 150,000 lít/ ngày. Đây là nhà
máy hiện đại, hoàn toàn tự động, công nghệ sản xuất, thiết bị máy móc nhập từ Châu Âu,
có khả năng mở rộng để tăng công suất lên 300,000 lít/ngày.
 Giai đoạn 2:

Tăng qui mô chăn nuôi lên 20,000 con bò sữa.
Diện tích trồng cỏ, bắp, đậu nành tăng lên 3000 ha.
Mở rộng chuồng trại tăng lên gấp đôi.
Mở rộng nhà máy chế biến sữa tăng công suất lên 300,000 lit/ ngày.
Diện tích đất sử dụng cho nhà máy chế biến sữa là 10 - 15 ha.
Ngoài các sản phẩm sữa tƣơi sẽ sản xuất các sản phẩm sữa bột, Sữa đặc và nhiều
loại sản phẩm từ sữa khác nhƣ bơ, Pho mát, bánh kẹo sữa…
II.2. Kế hoạch thực hiện
“www.lapduan.com.vn” cần hoàn thành các hạng mục đầu tƣ đã đề ra cho giai đoạn
một theo từng bƣớc nhƣ sau:
+ Bƣớc 1: năm thứ nhất thử nghiệm nuôi 400 con cùng với các hạ tầng kèm theo
nhƣ trang trại trồng thức ăn, chăn nuôi, xƣởng vắt sữa, xƣởng chế biến sữa qui mô nhỏ
(8000lít/ngày)
+ Bƣớc 2: mở rộng lên 2000 bò sữa, thời gian thực hiện năm thứ hai, năm thứ ba và
năm thứ tƣ với việc nhập thêm giống bò cao sản Holstein Friesian (HF) và áp dụng
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phƣơng pháp cấy phôi nhân tạo trên giống bò nền đã có. Phôi bò sẽ nhập từ Mỹ. Hạ tầng
xây dựng kèm theo, chi tiết xem bảng dự toán khối lƣợng công trình đầu tƣ.
+ Bƣớc 3: các năm tiếp theo phát triển đàn bò đạt 10,000 con bò sữa bằng cách cấy
phôi giống vào đàn bò sữa hiện có.
Giai đoạn hai sẽ đƣợc thực hiện dựa trên cở sở kế thừa và phát triển các hạng mục
đã đầu tƣ từ giai đoạn một, theo kế hoạch công suất đề ra cho giai đoạn này.
II.3. Tổng vốn đầu tư ban đầu (giai đoạn 1)
II.4. Phương án nguồn vốn

II.5. Hiệu quả kinh tế tài chính
II.5.1. Các giả định kinh tế và cơ sở để tính toán
- Thời gian hiệu quả hoạt động của “www.lapduan.com.vn” là 10 năm.
- Khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng, thời gian khấu
hao: Công trình xây dựng là 10 năm; Thiết bị là 5 năm; Con giống, phôi giống là 4 năm.
- Lãi vay đối với USD tạm tính là 8 %/ năm.
- Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản quỹ dự phòng và phát
triển,...chiếm 20% lợi nhuận của “www.lapduan.com.vn”.
- Suất chiết khấu dùng để tính NPV và IRR đƣợc tính là 10%.
II.5.2. Khấu hao tài sản cố định

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
**************
III.1. Kết luận
Việc thực hiện đầu tƣ “www.lapduan.com.vn” Khu liên hợp trồng trọt - chăn nuôi chế biến sữa ... sẽ góp phần đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp,
tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống ngƣời dân địa phƣơng. Bên cạnh đó, chăn
nuôi bò sữa cũng đã cung ứng nguồn nguyên liệu sữa tƣơi quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị
trƣờng Lào và các nƣớc lân cận nhƣ Campuchia, Việt Nam.
Công ty Cổ phần ... chúng tôi khẳng định Khu liên hợp trồng trọt- chăn nuôi- chế
biến sữa ... tại Lào đáp ứng đƣợc nhu cầu và lợi ích kinh tế - xã hội. Riêng về mặt tài chính
đƣợc đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí
hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị
trƣờng trong và ngoài nƣớc.
III.2. Kiến nghị
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Căn cứ kết quả nghiên cứu và phân tích, chăn nuôi bò sữa là một nghề có hiệu quả
kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân. Bên
cạnh đó, “www.lapduan.com.vn” nhằm kích thích và thu hút ngƣời tiêu dùng sử dụng sản
phẩm sữa có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe và kích cầu nội địa cũng nhƣ các
nƣớc trong khu vực tiểu vùng Mekong. Do vậy chúng tôi xin đƣợc kiến nghị một số ý kiến
sau:
- Tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai,
đƣợc ƣu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất và thời gian sử dụng đất để tạo cơ hội cho đàn
bò sữa có thức ăn thô một cách chủ động và chất lƣợng. Vì yếu tố đất đai còn là nhân tố
quan trọng quyết định đến năng suất sữa của đàn bò và là động lực thúc đẩy đàn bò sữa
phát triển.
- Các cơ quan cần hƣớng dẫn rõ những qui định pháp luật, trình tự, thủ tục cấp phát,
thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho “www.lapduan.com.vn”
đƣợc triển khai trong thời gian sớm nhất.
- Ƣu đãi về kinh phí vay vốn, con giống và nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành
hợp lý. Triển khai có hiệu quả chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại nhằm phát triển thị trƣờng
sữa trong và ngoài nƣớc. Bên cạnh đó, Nhà nƣớc hỗ trợ chính sách bảo hiểm sản xuất vật
nuôi để khắc phục rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, giá cả.
- Các tổ chức, cơ quan cần hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
cho từng loại nguyên liệu, sản phẩm của ngành chăn nuôi phù hợp với thông lệ quốc tế.
“www.lapduan.com.vn” này có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Công ty Cổ
phần ... chúng tôi, kính đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt
“www.lapduan.com.vn” để chúng tôi tiến hành triển khai các bƣớc tiếp theo.
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