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TỔNG QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
 MỘC CHÂU MILK

TÊN GIAO DỊCH

ĐIẠ CHỈ

MÃ SỐ THUẾ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ 
SỮA MỘC CHÂU

02123 866 065
Chăm sóc Khách hàng: 0243 736 8114

mcmilk.com.vn

www.facebook.com/mocchaumilk

Thị trấn Nông trường Mộc Châu - 
Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La

55 001 540 60

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Nông trường Quân đội Mộc Châu, 
được thành lập ngày 8/4/1958 bởi các chiến sĩ Trung đoàn 280 (Sư đoàn 335) 
sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Lào. Nhiệm vụ chính của doanh nghiệp là 
chăn nuôi bò sữa, cung cấp con giống bò sữa, sản xuất chế biến các sản phẩm từ 
sữa và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mục đích của công ty là thoả mãn nhu cầu tiêu 
dùng về các sản phẩm sữa tươi sạch trên toàn quốc. Các sản phẩm chính của 
công ty gồm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua ăn và sữa chua 
uống, bơ, phô mai, váng sữa…
Hơn 60 năm không ngừng đổi mới, trải qua bao biến động, thăng trầm, Công ty 
Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế và uy tín, 
trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và 
chế biến sữa. Với hệ thống phân phối trải dài từ Bắc vào Nam, Mộc Châu Milk đã 
và đang trao tận tay người tiêu dùng những sản phẩm sữa tươi mát lành và giàu 
dinh dưỡng.
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VÙNG ĐẤT MỘC CHÂU

Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và thơ mộng nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Nằm ở độ cao 1,050m so với mặt nước 
biển, Mộc Châu có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu cao nguyên ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ 
không khí luôn trong khoảng 18 - 20 độ C và độ ẩm trung bình 85% gần giống với khí hậu ở khu vực ôn đới, rất thuận lợi cho việc 
chăn nuôi bò sữa. Thêm vào đó, các cánh đồng cỏ bao la trên thảo nguyên chính là nguồn thức ăn có chất lượng tốt, bền vững 
cho đàn bò. Tất cả tạo nên một vùng nguyên liệu xanh tươi, trong lành và giàu dinh dưỡng, góp phần quan trọng để mang tới 
dòng sữa Mộc Châu Milk ngọt lành mà người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng sử dụng bao năm nay.

1050m
Độ cao

18 - 20oC
Nhiệt độ bình quân năm

85%
Độ ẩm trung bình
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH, 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trao những sản phẩm chất lượng nhất, thơm ngon tươi 
sạch nhất của quê hương Mộc Châu – Sơn La đến tận 
tay người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống, thể chất và trí tuệ Việt Nam.

GẮN KẾT
Mộc Châu Milk tự hào là doanh nghiệp gắn kết bền chặt với người 
nông dân, tạo ra giá trị cao nhất cho sản phẩm của họ.

ĐỔI MỚI
Không ngừng học hỏi, tiếp thu những tinh hoa công nghệ nhằm giữ 
trọn vẹn vị thơm ngon và chất lượng bổ dưỡng trong từng sản phẩm.

TIN TƯỞNG
Mộc Châu Milk lớn mạnh bằng niềm tin của cả tập thể nhân viên, 
niềm tin về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng và niềm tin chân 
thành, nghiêm túc vào công ty của các đối tác và cổ đông.

TRÁCH NHIỆM
Mộc Châu Milk hiểu rõ thành công chỉ có thể đạt được khi không 
ngừng cố gắng mang lại giá trị cho cuộc sống khách hàng, hành động 
có trách nhiệm với môi trường và toàn xã hội.
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Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 
trong lĩnh vực thực phẩm sạch từ chuỗi giá trị nông nghiệp 
bền vững và khép kín. Với mô hình phát triển bền vững từ 
chăn nuôi bò sữa đến sản xuất, phân phối các sản phẩm từ 
sữa tươi, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu luôn 
nỗ lực vì mục tiêu phát triển cùng cộng đồng, thân thiện 
với môi trường, mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, 
nhà đầu tư, người lao động và toàn xã hội.
Sứ mệnh: Trao những sản phẩm chất lượng nhất, thơm 
ngon tươi sạch nhất từ thảo nguyên Mộc Châu - Sơn La 
đến tận tay người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống, thể chất và trí tuệ Việt Nam.
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M�C CHÂU MILK
RA ĐƠI

1958
08/04/1958

C��� ��� �
 	Ư�

C��� ��� ��� ����� �
 	Ư�

SA� ���� ��� ���� ��� 	A� ��  �Ư 	Ư� 

SA� ���� ��Ư� �� ���� ���

884 
con bò

MÓN QUÀ TƯ 
NHÂN DÂN CUBA

1974-1976
PHÁT TRI�N VƯƠT TR�I 

1983-1985
 QUY�T ĐINH  "VƯƠT RÀO"

1989-1990
QUỸ BAO HI�M V�T NUÔI

2001

UHT
NHÀ MÁY UHT Đ�U TIÊN

2003
CHUY�N Đ¡I
SANG CÔNG TY C¡ PH�N

2005

Quy mô 500 con  

TRUNG TÂM GI£NG
S£ I

2010

+500

Nhà máy TMR 

KHÁNH THÀNH
NHÀ MÁY TMR

2013 

 Quy mô 1000 con  

TRUNG TÂM GI£NG
S£ 2

2012

+1000

M�C CHÂU MILK
C¡ PH¦N HÓA 100%

2016
TÁI ĐINH VI
THƯƠNG HI«U

2017

Quy mô 500 con

TRUNG TÂM 
GI£NG S£ 3

2014

+500

Qua hơn 6 thập kỷ không ngừng đổi mới và phát triển, 
Mộc Châu Milk vươn lên trở thành một trong những 
công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và chế 
biến sữa, là thương hiệu thân thiết, tin cậy của hàng triệu 
gia đình Việt trên khắp đất nước.
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

CƠ CẤU 
TỔ CHỨC

PHÒNG SẢN XUẤT
KINH DOANH 

PHÒNG TỔ CHỨC
LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Trung tâm

Giống & CGKT

10 Đơn vị

Chăn nuôi
Nhà máy sữa

Nhà phân phối,

đại lý bán hàng

Nhà máy Chế biến

Thức ăn TMR

Nhà máy Chế biến

Thức ăn chăn nuôi

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
NÔNG NGHIỆP

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
CHẾ BIẾN, DỰ ÁN

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
THỊ TRƯỜNG

PHÒNG KẾ TOÁN BAN KCS PHÒNG THỊ TRƯỜNG
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MILK

Có được sự tin tưởng của người nông dân, Mộc Châu 
Milk vươn mình trở thành doanh nghiệp vững mạnh 
hàng đầu của tỉnh Sơn La, đóng góp to lớn vào nền 
kinh tế cũng như tạo ra công ăn việc làm bền vững cho 
nhiều lao động tại địa phương. Không chỉ đóng góp 
xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh 
khó khăn trên toàn tỉnh, công ty còn tích cực chung tay 
phát triển văn hóa, du lịch bền vững, góp phần mang 
hình ảnh cao nguyên Mộc Châu đến gần hơn với bạn bè 
khắp năm châu.

Để có được thành tựu của ngày hôm nay, Mộc Châu 
Milk đã chọn cách liên kết bền chặt “3 nhà” để cùng 
phát triển: Nhà nông – Nhà doanh nghiệp – Nhà nước. 
Theo đó, Mộc Châu Milk là trung tâm đào tạo kỹ thuật 
và chuyển giao công nghệ chăn nuôi cho người nông 
dân, giúp họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật để sản xuất, 
kết nối thị trường. Công ty cũng hỗ trợ người dân vay 
vốn, bảo hiểm kinh doanh, thu mua sữa với giá cao nhất 
để người nông dân yên tâm chăn nuôi, sản xuất.

1
1
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NHÀ Đ�U TƯ GTN FOODS
GTNfoods định hướng chiến lược trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh 
vực thực phẩm sạch từ chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững khép kín. Mục tiêu của 
GTNFOODS là phát triển bền vững và thân thiện môi trường, cung cấp các sản phẩm 
xanh và sạch. Công ty hiện đang tiến tới hoàn thiện chuỗi giá trị, phát triển chuỗi 
nông nghiệp bền vững khép kín để đảm bảo khách hàng được đáp ứng bằng những 
sản phẩm tốt nhất, sạch nhất, được sản xuất tại vùng nguyên liệu của Công ty dưới 
những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.
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Đ�I TÁC TETRA PAK 
NHÀ CUNG C�P CÁC GIAI PHÁP ĐÓNG GÓI 
S� M�T VI�T NAM

Tất cả các sản phẩm của Mộc Châu Milk đều đảm bảo 100% tươi sạch, 
thơm ngon và được sản xuất hoàn toàn trên dây chuyền hiện đại khép kín 
của Tetra Pak (Thụy Điển).

Đến nay, Mộc Châu Milk sở hữu 6 dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng 
hiện đại cùng 2 dây chuyền sản xuất ESL, có thể đáp ứng sản xuất lên 
tới 100.000 hộp sữa một giờ.
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I - QUY TRÌNH NUÔI BÒ

1. ĐÀN BÒ

2. NGUỒN 
NGUYÊN LIỆU

3.THU HOẠCH
THỨC ĂN

4.CÁC HỘ 
CHĂN NUÔI

5.NHÓM HỖ TRỢ 
CHĂN NUÔI

2. KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG 3. SẢN XUẤT

1. VẮT SỮA

3. SẢN XUẤT

25.000 100% 86%
CON

>26 kg
/CON

150
TẤN/NGÀY

600
HỘ CHĂN NUÔI

03
TRUNG TÂM GIỐNG

thuần chủng bò cái

Đàn bò 25,000 
con (tính đến 
tháng 12/ 2018) có 
nguồn gốc từ 
Cuba, Canada, Mỹ, 
Australia, Israel...

... với đàn bò HF 
thuần chủng 
chắc chắn mang 
đến những dòng sữa 
ngọt lành nhất. 
Chúng tôi sử dụng 
tinh phân định giới 
tính tỷ lệ bê cái đạt 
86%

Công đoạn vắt sữa được thực hiện ở trung 
tâm giống với hệ thống vắt sữa hiện đại sử 
dụng công nghệ De Laval hoặc tại các hộ 
chăn nuôi, sau đó chuyển về các trạm thu 
mua và chuyển thẳng về nhà máy chế 
biến. Bò được vắt sữa 2 lần/ ngày với năng 
suất trên 26 kg/con/ngày bằng hệ thống tự 

động với điều kiện vệ sinh được
 đảm bảo cao nhất.

Mộc Châu Milk có 15 điểm thu 
sữa, đảm bảo phạm vi 1km tới 
bất kỳ hộ chăn nuôi nào trong 
vùng. Sữa được kiểm tra sơ bộ 
trên 10 tiêu chí chất lượng trước 
khi thu mua. Từ đây, sữa được 
bảo quản lạnh cho tới khi ra 
thành phẩm.

Sữa được chuyển về 2 nhà máy 
với dây chuyền sản xuất và đóng 
gói bao bì hiện đại được thiết kế 
và cung cấp bởi Tetra Pak. Sản 
lượng trung bình 250 tấn 
sữa/ngày với 8 dây chuyền sản 
xuất tổng công suất  100.000 
hộp/ giờ theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 và HACCP 2008.

Sau khi đi qua các công đoạn 
kiểm tra chất lượng, chế biến, 
đóng hộp, sản phẩm sữa Mộc 
Châu được đưa lên xe tải và vận 
chuyển đi các tỉnh thành trên 
toàn quốc. 

Mộc Châu Milk liên kết với các hộ 
nông dân tự chủ nguồn thức ăn 
tại chỗ, mang đến nguồn dinh 
dưỡng tốt nhất cho bò. Các loại 
thức ăn ủ chua, thức ăn tinh, thức 
ăn bổ sung đều được lên công 
thức từ phần mềm hiện đại, 
đảm bảo chất lượng đầu vào cho 
đàn bò

Thức ăn được thu hoạch từ nông dân 
và vùng đất canh tác của các nông 
trường, sau đó đươc ủ ướp tập trung  
và chế biến ở nhà máy chế biến thức 
ăn hỗn hợp TMR đầu tiên tại Việt Nam 
với công suất 150 tấn/ngày. Nhà máy 
sản xuất thức ăn cho cả mô hình 
chăn nuôi tập trung và mô hình chăn 
nuôi nông hộ.

Với 600 hộ chăn nuôi được bàn giao công nghệ, trang bị 
thiết bị chuồng trại hiện đại từ tập đoàn De Laval và được 
hướng dẫn, kiểm soát, kết hợp với 3 Trung tâm giống bò 
lớn, mô hình quản lý hộ chăn nuôi tại chỗ là đặc trưng chỉ 
có ở Mộc Châu Milk, giúp đảm bảo chất lượng sữa được 

đồng nhất.

Các hộ nông dân và đàn bò của Mộc Châu 
Milk luôn nhận được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp 

từ đội ngũ kỹ thuật gồm bác sỹ thú y, 
dẫn tinh viên và các cán bộ khuyến nông 

giàu kinh nghiệm.

công nghệ De 
Laval hiện đại Bác sĩ thú y

Dẫn tinh viên

Cán bộ khuyến nông

15 ĐIỂM THU SỮA

02
250

NHÀ MÁY

TẤN SỮA/NGÀY

100.000
HỘP/GIỜ

Dây chuyền hiện đại
từ Tetrapak

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008
HACCP 2008

I

II

III
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tâm giống với hệ thống vắt sữa hiện đại sử 
dụng công nghệ De Laval hoặc tại các hộ 
chăn nuôi, sau đó chuyển về các trạm thu 
mua và chuyển thẳng về nhà máy chế 
biến. Bò được vắt sữa 2 lần/ ngày với năng 
suất trên 26 kg/con/ngày bằng hệ thống tự 

động với điều kiện vệ sinh được
 đảm bảo cao nhất.

Mộc Châu Milk có 15 điểm thu 
sữa, đảm bảo phạm vi 1km tới 
bất kỳ hộ chăn nuôi nào trong 
vùng. Sữa được kiểm tra sơ bộ 
trên 10 tiêu chí chất lượng trước 
khi thu mua. Từ đây, sữa được 
bảo quản lạnh cho tới khi ra 
thành phẩm.

Sữa được chuyển về 2 nhà máy 
với dây chuyền sản xuất và đóng 
gói bao bì hiện đại được thiết kế 
và cung cấp bởi Tetra Pak. Sản 
lượng trung bình 250 tấn 
sữa/ngày với 8 dây chuyền sản 
xuất tổng công suất  100.000 
hộp/ giờ theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 và HACCP 2008.

Sau khi đi qua các công đoạn 
kiểm tra chất lượng, chế biến, 
đóng hộp, sản phẩm sữa Mộc 
Châu được đưa lên xe tải và vận 
chuyển đi các tỉnh thành trên 
toàn quốc. 

Mộc Châu Milk liên kết với các hộ 
nông dân tự chủ nguồn thức ăn 
tại chỗ, mang đến nguồn dinh 
dưỡng tốt nhất cho bò. Các loại 
thức ăn ủ chua, thức ăn tinh, thức 
ăn bổ sung đều được lên công 
thức từ phần mềm hiện đại, 
đảm bảo chất lượng đầu vào cho 
đàn bò

Thức ăn được thu hoạch từ nông dân 
và vùng đất canh tác của các nông 
trường, sau đó đươc ủ ướp tập trung  
và chế biến ở nhà máy chế biến thức 
ăn hỗn hợp TMR đầu tiên tại Việt Nam 
với công suất 150 tấn/ngày. Nhà máy 
sản xuất thức ăn cho cả mô hình 
chăn nuôi tập trung và mô hình chăn 
nuôi nông hộ.

Với 600 hộ chăn nuôi được bàn giao công nghệ, trang bị 
thiết bị chuồng trại hiện đại từ tập đoàn De Laval và được 
hướng dẫn, kiểm soát, kết hợp với 3 Trung tâm giống bò 
lớn, mô hình quản lý hộ chăn nuôi tại chỗ là đặc trưng chỉ 
có ở Mộc Châu Milk, giúp đảm bảo chất lượng sữa được 

đồng nhất.

Các hộ nông dân và đàn bò của Mộc Châu 
Milk luôn nhận được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp 

từ đội ngũ kỹ thuật gồm bác sỹ thú y, 
dẫn tinh viên và các cán bộ khuyến nông 

giàu kinh nghiệm.

công nghệ De 
Laval hiện đại Bác sĩ thú y

Dẫn tinh viên

Cán bộ khuyến nông

15 ĐIỂM THU SỮA

02
250

NHÀ MÁY

TẤN SỮA/NGÀY

100.000
HỘP/GIỜ

Dây chuyền hiện đại
từ Tetrapak

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008
HACCP 2008
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Mộc Châu Milk tự hào cung cấp đa dạng những sản phẩm sữa tươi sạch thuần 
khiết, thơm ngon bổ dưỡng từ thảo nguyên xanh đến tận tay người tiêu dùng, 
giúp nâng cao thể chất, phát triển trí tuệ, cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

SƯA TƯƠI THANH TRÙNG

1. Sữa tươi Thanh trùng 
có đường

1. Sữa tươi Tiệt trùng 
vị chuối

5. Sữa tươi Tiệt trùng 
vị dừa

2. Sữa tươi Thanh trùng 
không đường

2. Sữa tươi Tiệt trùng 
có đường

6. Sữa tươi Tiệt trùng 
vị cam

3. Sữa tươi Thanh trùng 
ít béo

3. Sữa tươi Tiệt trùng 
không đường

4. Sữa tươi Tiệt trùng 
vị sô cô la

7. Sữa tươi Tiệt trùng 
vị dâu

8. Sữa tươi Tiệt trùng 
Đại mạch Hi-land

SƯA TƯƠI TI�T TRÙNG
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1. Bơ1. Sữa chua 
Phomai

4. Sữa chua 
nha đam

1. Sữa chua 
uống vị ổi

2. Phomai

2. Sữa chua 
không đường

5. Sữa chua 
trái cây

2. Sữa chua uống 
vị cam

3. Bánh sữa 
đặc sản

4. Bánh sữa 
cacao

3. Sữa chua 
có đường

6. Sữa chua
nếp cẩm

3. Sữa chua uống 
vị dâu

5. Váng sữa 6. Sữa đặc

SƯA CHUA ĂN SƯA CHUA U�NG CÁC SAN PH�M KHÁC
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Năm 2018 đánh dấu 60 năm thành lập và phát triển của Mộc 
Châu Milk với những dấu ấn đậm nét trong sản xuất kinh doanh 
và uy tín thương hiệu.

MANG LƯơI KINH DOANH

THI PH�N

640
Nhân viên bán hàng

85
Nhà phân phối

08
Cửa hàng

80.000
Điểm bán lẻ

Hệ thống các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 
hệ thống khách sạn, nhà hàng và quán cafe 
trên cả nước.

10% 35%THỊ PHẦN 
CẢ NƯỚC

THỊ PHẦN 
BẮC TRUNG BỘ

Dự định tiếp 
cận thị trường 
miền Nam 
trong tương lai 
gần
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HÀNG VI�T NAM CH�T LƯƠNG CAO

TOP 10 THƯƠNG HI�U PHÁT TRI�N B�N VƯNG, 
SAN PH�M  CH�T LƯƠNG CAO

GIAI THƯƠNG 
BÔNG LÚA VÀNG

GIAI DOANH NGHI�P VÌ 
NHÀ NÔNG

HUÂN CHƯƠNG LAO Đ�NG

2017
HCLĐ hạng II

1977
HCLĐ hạng II

2012
HCLĐ hạng III

1960
HCLĐ hạng II

2011
HCLĐ hạng III

1959
HCLĐ hạng III

1979
HCLĐ hạng I
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1. H�I THI HOA H�U BÒ SƯA 
Qua 15 năm tổ chức, Hội thi “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu” 
đã trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo và là ngày hội 
được mong chờ nhất trên thảo nguyên xanh Mộc Châu. 
Hội thi mang ý nghĩa cao cả là tôn vinh nghề chăn nuôi bò sữa 
cũng như những người nông dân nuôi bò, đồng thời là 
cơ hội để người chăn nuôi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, gặp 
gỡ các nhà khoa học để tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật.
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2.CHƯƠNG TRÌNH SƯA HOC ĐƯƠNG
Với mục tiêu chung tay cùng xã hội để hỗ trợ trẻ em phát triển toàn 
diện cả về thể chất và trí tuệ, từ năm 2009 đến nay, Mộc Châu Milk đã 
kiên trì với hành trình Sữa học đường dài hạn tại hai huyện Mộc Châu 
và Vân Hồ (Sơn La). Trong 10 năm qua, đã có hơn 3.000 trẻ em tại 
31 điểm trường được uống sữa tươi miễn phí mỗi ngày đến trường. 
Không những thế, mỗi năm tập thể cán bộ, công nhân viên công ty 
còn trao tặng hàng nghìn chiếc áo ấm, chăn đắp cho các trường mầm non, 
nhằm góp thêm hơi ấm cho các em nhỏ trong những ngày đông giá rét. 
Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Giống bò sữa 
Mộc Châu mong mỏi cơ hội cải thiện tầm vóc, phát triển toàn diện và 
tương lai tươi sáng sẽ mở ra với mọi trẻ em Việt.
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Ảnh 1: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm nhà máy sữa Mộc Châu 
Milk. 
Ảnh 2: Cô bò của nông dân Lê Xuân Tiến đăng quang Hoa hậu Bò sữa 2018.
Ảnh 3: Lễ khánh thành nhà máy chế biến thức ăn TMR. 
Ảnh 4: Đ/c: Cầm Ngọc Minh - phó BT Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
và Đ/c: Trần Công Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty thăm dây chuyền vắt 
sữa trung tâm giống số 2  

Ảnh 5: Chương trình An sinh xã hội và bàn giao 143 nhà đại đoàn kết 
năm 2017
Ảnh 6: Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì
Ảnh 7: Lễ đón nhận Chứng chỉ chứng nhận chăn nuôi bò sữa theo quy 
trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)

CHÚ THÍCH
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