
GIỚI THIỆU Công ty TNHH Đức Khôi Ngọc Chấn đồng hành cùng nông dân tạo ra 
vùng sản xuất quả, gỗ rừng thông, vùng dược liệu an toàn và bền 
vững. Tạo ra các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu dược phẩm có chất 
lượng tốt nhất đạt các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

Công ty TNHH Đức Khôi 
Ngọc Chẩn

DỰ ÁN

Sản xuất nông 
nghiệp sinh thái 
thuận tự nhiên 
theo tiêu chuẩn 
GLOBALGAP

Địa bàn dự án: Xã Xuân Long và Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bối cảnh ý tưởng: 
Mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng ra tăng. 
Thị trường bán thực phẩm an toàn rộng.
Điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp.

Tóm tắt dự án: Xây dựng thành công Dự án sản xuất nông nghiệp sinh thái thuận tự nhiên 
theo tiêu chuẩn globalGAP

Thông tin liên hệ:
Facebook: Công ty TNHH Đức Khôi Ngọc Chấn
Email: nongkimngoc@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Nà Đinh, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái

ABOUT USTỔNG QUAN

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuát 
nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm trái cây có múi 
đạt tiêu chuẩn VietGAP và hướng tới đạt tiêu 
chuẩn GlobalGAP.
Các kênh bán hàng và phân phối của chúng tôi 
chủ yếu là bán buôn và một phần bán trực tiếp 
Các chi phí ảnh hưởng chính của các doanh 
nghiệp: Là chi phí nhân công, mua sắm trang thiết 
bị, vật tư phục vụ cho sản xuất; chi phí vận chuyển 
hàng hóa; chi phí đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị 
phục vụ bảo quản và chế biến sản phẩm.

MỤC ĐÍCH 
DỰ ÁN

MỤC TIÊU
DỰ ÁN

Tạo ra một vùng sản xuất nông 
nghiệp sinh thái bền vững, không 
gây tác động xấu tới môi trường, tạo 
ra các sản phẩm an toàn, chất lượng 
cao cung cấp cho  thị trường. Góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân địa phương.

Xây dựng thành công mô hình sản xuất 
nông nghiệp sinh thái thuận tự nhiên trên 
quy mô lớn, tập trung sản xuất ra các sản 
phẩm đạy tiêu chuẩn GlobalGAP như: Mô 
hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, 
tán vườn cây ăn quả.
Bược đầu đưa ra được quy trình sản xuất 
nông nghiệp sinh thái thuận tự nhiên áp 
dựng cho nông hộ và các tổ chức sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Trồng cây xen canh Nhân giống vật nuôi

Xây dựng chuồng trại Đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP


