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8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. 

 Vị thế của Công ty trong ngành, những lợi thế cạnh tranh nổi bật của doanh nghiệp 

so với những Công ty trong ngành, vị thế của từng nhóm sản phẩm trên thị trường. 

- Là một trong những Công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật Việt Nam về sản lượng và 

chủng loại sản phẩm. 

- Sản phẩm của Công ty đã có mặt gần 30 năm trên thị trường trong nước và được người tiêu 

dùng tín nhiệm và bình chọn nhiều năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao và thương hiệu 

mạnh. 

- Là đơn vị trong ngành dầu luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng bằng 

cách vận động người dân dùng dầu thực vật thay mỡ động vật và nghiên cứu cho ra đời các 

sản phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

- Trang thiết bị công nghệ tiên tiến: dây chuyền tinh luyện dầu tự động; dây chuyền chiết dầu 

chai tự động theo tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu… 

 

 Triển vọng phát triển của ngành: 

- Thị trường gia tăng 12%-15% mỗi năm liên tục đến năm 2010. 

- Theo thống kê: 

+ Hiện nay, lượng dầu tiêu thụ bình quân đầu người: 5kg/người/năm. 

+ Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo ít nhất là: 13.5kg/người/năm. 

+ Theo dự án quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam (của Bộ Công nghiệp): 

+ Đến 2010: sản lượng dầu tiêu thụ tăng gấp 1.5 lần (so với 2005). 

+ Đến 2020: sản lượng dầu tiêu thụ tăng gấp 2.4 lần (so với 2005). 

 

 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của 

ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới. 

- Đầu tư xây dựng Nhà máy Dầu Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu): Được triển khai từ năm 2004 đã 

chính thức khởi công vào ngày 29/7/2005. Đây là nhà máy sản xuất dầu ăn thứ 3 của Tường 

An và cũng là một trong những nhà máy dầu thực vật có công suất lớn nhất Việt Nam hiện 

nay, 600 tấn/ngày với tổng số vốn đầu tư 330 tỷ đồng. 

- Tham gia niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán. 
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THỊ PHẦN SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM DẦU THỰC VẬT CỦA TƯỜNG AN THỊ PHẦN SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM DẦU THỰC VẬT CỦA TƯỜNG AN 

Tường An 
35,1% Khác

64,9%

Tường An Khác 

  

Nguồn:Nguồn: Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2006 của Cty Dầu TV Hương liệu MP Việt Nam  
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