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New training project: Training of Organic Farming, Certification, and Trade – Mekong 
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Webinar on 28 July 2021

https://mekongorganics.com/new-training-project-training-of-organic-farming-certification-and-trade/




CTY  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT HÀ
VIET  HA  ORGANIC AGRICULTURE  COMPANY  LIMITED

( Viet Ha  Organic Agriculture Co.,Ltd )

Thành viên của các tổ chức :
Hiệp hội Rau Quả Việt Nam ( VINAFRUIT )
Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ  Việt Nam ( VOAA) 

TIỀN THÂN LÀ CTY TNHH NÔNG NGHIỆP VIỆT HÀ 
THÀNH LẬP NĂM 2011

Công ty có 1 trụ sở văn phòng & 1 khu sản xuất liên hợp :
 Trụ sở chính:  797 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM.

 Nông trại trồng trọt hữu cơ & đào tạo thực hành tại
 huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
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SỨ MỆNH TẦM NHÌN

Từ mảnh vườn nhỏ của gia đình,chúng tôi đã yêu & chọn
con đường nông nghiệp làm công việc chủ lực và gắn bó
suốt 30 năm qua.

Hơn 10 năm đồng hành cùng nông nghiệp hữu cơ, Việt Hà
luôn trau dồi tích lũy kinh nghiệm, giữ vững uy tín trong
sản xuất & chất lượng sản phẩm nhằm khẳng định vị thế
thương hiệu, kiến tạo môi trường sinh thái đa dạng vừa
khai thác nhưng cũng đồng thời song song gìn giữ tái tạo
trả lại cho thiên nhiên những gì đã lấy…tạo ra sản phẩm
nông sản có chất lượng cao, ấn tượng từ hương vị tới giá
trị dinh dưỡng, giá cả hợp lý, dịch vụ cung ứng linh hoạt
đáp ứng như cầu thực phẩm organic của thị trường tiêu
dùng trong nước & quốc tế đang tăng cao những năm gần
đây.

Trở thành đơn vị uy tín hàng đầu trong nước về đầu tư cơ
sở sản xuất & chế biến sau thu hoạch có quy mô chuẩn
quốc tế, sản xuất & thương mại nông sản hữu cơ các thị
trường nội địa & xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2030

Là đơn vị có kinh nghiệm kiến thức chuyên môn sâu sẵn
sàng hợp tác với các tổ chức chuyên môn nhằm chia sẻ, tư
vấn, đào tạo cho thế hệ trẻ & các cá nhân, doanh nghiệp
trong & ngoài nước mong muốn phát triển ngành nông
nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Luôn tư duy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công
nghệ cao trong sản xuất, nỗ lực cải tiến dịch vụ cung ứng,
đa dạng danh mục sản phẩm để thích ứng với yêu cầu của
thị trường tiêu dùng



GIAI ĐOẠN  2017 ĐẾN NAY

Địa điểm : huyện Hớn Quản, tỉnh Bình
Phước
o Diện tích: 70.000m2 , trong đó : 
- 3 hecta canh tác rau hoa màu ngắn
ngày
- 4 hecta canh tác Cây ăn trái : chanh
không hạt, ổi, bưởi, mít & các hạng
mục công năng (nhà sơ chế đóng gói, 
văn phòng, ao hồ…)

The current farm ( from 2017 )
o Located in Hon Quan district, Binh
Phuoc Province, EastSouthern Viet 
Nam. 
o This new farm has been set-up in 
the early 2017.  Total area is 7 hectars. 

- 3 hecta is growing tropocal
vegetable for green leaf & fruit, asian
herb 

- 4 hecta is growing Taiwan guava, 
pineapple, banana for selling domestic 
market and lime tree, pomelo for 
exportation.





Áp dụng nguyên tắc canh tác hữu cơ của IFOAM, USDA & EU: tôn trọng hệ sinh vật tự
nhiên, cân bằng gìn giữ sức khỏe đất trồng, nguồn nước & mối tương quan giữa cây
trồng, động vật, con người; bảo đảm sinh kế bền vững cho người nông dân.

PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC

• Quy hoạch thiết kế vườn trồng đa dạng sinh
thái,

• Tích cực sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ
( áp dụng làm phân ủ, nguyên liệu che phủ
giữ ẩm đất tránh xói mòn => giảm chi phí
đầu tư nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản
xuất )

• Tuyệt đối không sử dụng phân bón vô cơ,
các hóa chất độc hại trong canh tác & sau
thu hoạch

• Không sử dụng giống GMOs



NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
TẠO SỰ CÂN BẰNG ĐA DẠNG SINH HỌC



NÔNG TRẠI VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN 2017 ĐẾN NAY



KHÁCH HÀNG B2B



NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU / BRANDS

• Logo pháp lý

• Logo thương hiệu



SẢN PHẨM / PRODUCTS



SẢN PHẨM / PRODUCTS



DỊCH VỤ 
GIAO HÀNG

TẬN NƠI



TRANSPARENCE FAITHFUL

RELIABLE CONSISTANCE

VIET HA

ORGANIC
AGRICULTURE

ENTERPRISE

Since 2011

CTY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT HÀ 
797 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

nongnghiepvietha@gmail.com
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