
VỀ CHÚNG TÔI DACE là công ty chuyên sản xuất kinh doanh gia vị hữu cơ. 
Hiện nay, doanh nghiệp phát triển mạnh các dòng sản phẩm gia vị 
chủ lực gồm gừng, ớt, nghệ, tỏi, sả; trở thành nhà cung cấp uy tín tới 
các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ. 

SỨ MỆNH Mang gia vị Việt Nam chinh phục bàn ăn thế giới.

Công ty TNHH Phát triển 
Nông nghiệp và Tư vấn 

Môi trường 

DỰ ÁN
Nghĩa Khí như Tỏi

Thuần Khiết như Sả An Lành như Nghệ

Gắn Kết như Gừng 

Nhiệt Huyết như Ớt

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI

Nghiên cứu, truyền 
thông, áp dụng việc 
trồng cỏ, quản lý cỏ 
hiệu quả trong
SẢN XUẤT GỪNG 
HỮU CƠ 

Địa bàn dự án: Xã Lục Khu, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng.

Bối cảnh ý tưởng: 
• Sản xuất nông sản hữu cơ gặp nhiều khó khăn trong các khâu quy hoạch, sản 
xuất hàng hóa và khảo sát.
• Kiến thức về nông nghiệp hữu cơ của nông dân còn yếu, dẫn đến việc xây dựng 
thương hiệu và liên kết với các bên liên quan chưa thực sự hiệu quả.

Mục tiêu 
dự án
• Có 1 nghiên cứu về các loại cỏ tại 5 xã thuộc tỉnh Cao 
Bằng gửi cho các nhà khoa học tại Việt Nam và châu 
Âu.
• 100 hộ dân tại xã Nội Thôn và Thượng Thôn, tỉnh Cao 
Bằng hiểu và áp dụng mô hình quản lí cỏ hiệu quả.
• Năng suất gừng hữu cơ được áp dụng trồng cỏ tăng 
20%.
• Chính quyền tại tỉnh Cao Bằng xem xét, áp dụng mô 
hình quản lí cỏ sau 1 năm.

Thay đổi nhận thức 
sản xuất nông nghiệp, 
giảm thuốc hóa học, 
chất diệt cỏ, quy 
hoạch vùng nông 
nghiệp hữu cơ bền 
vững.

Mục đích 
dự án

Tác động dự án
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Cân bằng hệ sinh thái

Giảm hiệu ứng 
nhà kính
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03 Chia sẻ giá trị 
một cách công bằng 

Thông tin liên hệ:
Website: http://dace.vn
Email: contact@dace.vn
Địa chỉ: 487 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội


