
Giới thiệu về CP Việt Nam
Tập đoàn C.P. (Charoen Pokphand Group) được thành lập năm 1921 tại Bangkok, Thái
Lan. Nay là một tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và là một trong những
tập đoàn mạnh nhất của Thái Lan trong lĩnh vực công - nông nghiệp và chế biến thực
phẩm. Tập đoàn C.P. bắt đầu vào Việt Nam năm 1988 với văn phòng đại diện tại TP. Hồ
Chí Minh. Năm 1993 thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam, có trụ sở chính
tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, t ỉnh Đồng Nai. Năm 2011 đổi tên thành
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV).
Các ngành sản xuất chính bao gồm:
- Thức ăn chăn nuôi
- Thức ăn thủy sản
- Chăn nuôi gia súc gia cầm
- Nuôi trồng thủy sản
- Chế biến thực phẩm (chế biến thịt  và thủy sản)
- Phân phối, bán lẻ thực phẩm

Hệ thống sản xuất đa ngành khép kín theo mô hình “FEED-FARM-FOOD” là một thế
mạnh của Công ty CPV trong sản xuất thực phẩm chất lượng cao và an toàn cho
người t iêu dùng.
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