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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

CÔNG TY ĐẠI KỶ NGUYÊN xin gửi đến quý khách hàng, đối 
tác chiến lược trong chuỗi hệ thống sinh thái nông sản lời 
cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất, đặc biệt là những hộ 
nông dân, Hợp tác xã , các Farm, cũng như các dự án nông 
nghiệp sạch đã tín nhiệm, tin dùng những sản phẩm phân 
bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học của công ty trong thời 
gian qua.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nhập khẩu các loại phân bón hữu cơ, các chế phẩm 
sinh học, nhận chuyển giao các ứng dụng công nghệ  trong 
sản xuất nông nghiệp cũng như xuất khẩu các mặt hàng 
nông sản, thủy sản và gạo sạch mang thương hiệu Việt.
Trong thời gian hiện tại và tương lai gần nhất, Đại Kỷ 
Nguyên xây dựng hình ảnh công ty và trở thành một trong 
đơn vị ứng dụng công nghệ cao vào trong trồng trọt, sản 
xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch ra 
thị trường trong và ngoài nước như: thị trường Châu Âu, Mỹ, 
Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ….
Chúng tôi đang xây dựng, thực hiện khu trồng các sản 
phẩm nông sản như: rau, củ, quả, các loại gia vị ứng dụng 
công nghệ theo yêu cầu khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc 
trên diệt tích thực nghiệm 100ha. Ngoài ra, Đại Kỷ Nguyên 
đang xúc tiến xây dựng khu ứng dụng công nghệ cao khép 
kín trên diện tích 450 ha tại Đắk Lắk, nhà máy ứng dụng 
máy móc, trang thiết bị công nghệ cao trong sản xuất, chế 
biến, đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, các trang 
thiết bị máy móc trong nhà máy được nhập khẩu theo tiêu 
chuẩn công nghệ của  Đức, Châu Âu và Nhật Bản.
Công ty chúng tôi luôn trân trọng những giá trị cho sự phát 
triển  nền nông nghiệp sạch, trên nền tảng ứng dựng các 
công nghệ cao tạo ra những sản phẩm chất lượng, sạch , an 
toàn và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, với  mong 
muốn tạo ra một chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản sạch 
thuần Việt tại thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, các nước 
trong khu vực và liên kết xúc tiến  thương mại là cầu nối cho 
các doanh nghiệp trong nước đưa các sản phẩm nông sản 
Việt Nam ra thị trường thế giới.
Với những khác vọng và tâm quyết của tất cả cán bộ công 
nhân viên công ty cũng như các thành viên trong hệ sinh 
thái của Đại Kỷ Nguyên sẽ là một tập thể đoàn kết, vững 
mạnh và hơn hết là sự tín nhiệm, ủng hộ của quý khách 
hàng là động lực giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn 
để tiến đến những thành công rực rỡ hơn nữa trong tương 
lai.
Xin chân thành cảm ơn !

DAI KY NGUYEN COMPANY would like to send to our 
customers, strategic partners in the agricultural 
ecosystem, our sincere and deepest thanks, especially 
to the farmers, cooperatives, farms, as well as clean 
agricultural projects for trusting and using our compa-
ny’s organic fertilizers and biological products in 
recent years.
We are an enterprise operating in the field of agricul-
ture, importing organic fertilizers, biological products, 
receiving technology in agricultural production as well 
as exporting agricultural products, seafood and clean 
rice with Vietnamese brand names.
In the present time and near future, Dai Ky Nguyen is 
going to build the company image and becomes one of 
the enterprise applying high technology in cultivation, 
production, processing and supply of clean agricultural 
products to domestic and foreign markets such as 
Europe, America, Australia, Japan, Korea, China, etc.
We are building and implementing a planting area for 
agricultural products such as: vegetables, tubers, 
fruits, spices, applying technology according to the 
requirements of Japanese and Korean customers on 
an experimental site of 100ha. In addition, Dai Ky 
Nguyen is promoting the construction of a closed 
high-tech zone on an area of 450 hectares in Dak Lak, 
a factory that applies high-tech machinery and equip-
ment in production, processing and packaging prod-
ucts according to international standards, with equip-
ment and machinery in the factory are imported 
according to the technology standards of Germany, 
Europe and Japan.
Our company always appreciates the values for the 
development of clean agriculture, on the basis of 
applying high technologies to create quality, clean, 
safe and healthy products for consumers, with the 
desire to create a supply chain of pure Vietnamese 
agricultural products in the markets of Europe, the US, 
Japan and other countries in the region, and promote 
trading to be a bridge for domestic enterprises to bring 
Vietnamese agricultural products to the international 
market.
With the aspirations and determination of all employ-
ees, our company as well as all members of Dai Ky 
Nguyen ecosystem will be a united, strong group and 
above all, trust and support from our customers will be 
the driving force to help us overcome difficulties to 
achieve even more brilliant successes in the future.
Sincerely thank !
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

● Tổng giám đốc/General Director
Lê Phúc Nguyên

Địa chỉ trụ sở chính/Head office
124 Đường số 5, Phường 17. Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.
No. 124, Road 5, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City.

● 

Địa chỉ nhà máy/Factory
Quốc lộ 30, Ấp Bình Định, Xã Bình Thành, Huyện Thanh bình, Tỉnh Đồng Tháp.
National Route 30, Binh Dinh Hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province.

● 

Email
lephucnguyen1980@gmail.com
daikynguyenlpn@gmail.com

● 

Điện thoại/Tel
0936.786.571

● 

● 

Vốn điều lệ/Authorized capital
100.000.000.000 đ

● 

Mã số thuế/Tax identification
0 3 1 5 8 2 6 9 9 2

● Tên doanh nghiệp/Company name 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP SẠCH 
VÀ XANH CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI KỶ NGUYÊN.
DAI KY NGUYEN HIGH TECHNOLOGY CLEAN AND GREEN AGRICULTURAL 
TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC .
Importing organic fertilizers and other biological products.
TRỒNG THỰC NGHIỆM CÁC LOẠI GIỐNG CÂY TRỒNG HOA MÀU MỚI.
Experimental planting of new varies of crops.
CUNG ỨNG NÔNG SẢN , THỰC PHẨM VÀ THỦY SẢN.
Receiving and transfering high-tech applications for clean agricultural projects.
XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN SẠCH HỮU CƠ.
Exporting organic agricultural products. 
NHẬN VÀ CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO CÁC DỰ ÁN 
NÔNG NGHIỆP SẠCH.
Receiving and transfering high-tech applications for clean agricultural projects.

THÔNG TIN CÔNG TY | COMPANY INFORMATION

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG | FIELDS OF OPERATION
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

Đăng ký kinh doanh - Business License



Các Giấy chứng nhận hệ sinh thái Đại Kỷ Nguyên
Certificates of Dai Ky Nguyen Ecosystem
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N



SỨ MỆNH 
Luôn luôn hướng tới 
khách hàng

– Luôn mang tới khách 
hàng các sản phẩm chất 
lượng, hướng đến những 
giá trị bền vững,
– Luôn đáp ứng các yêu cầu 
của quý khách hàng, làm 
cho quý khách hàng hài 
lòng nhất và an tâm nhất.
– Là người bạn, là đối tác 
tin tưởng và uy tín nhất của 
khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Hợp tác, uy tín, bảo đảm

- Sức mạnh tập thể là 
nhân tố tạo nên sức 
mạnh đoàn kết, bổ sung 
giữa các cá nhân có 
năng lực đặc biệt.
- Thiết lập môi trường làm 
việc tin tưởng và tôn 
trọng lẫn nhau.
- Tạo cơ hội phát triễn 
cho mọi thành viên.

TẦM NHÌN
Không ngừng cải tiến, 
tiếp thu các công nghệ 
mới và hiện đại.
Để trở thành một công ty 
hàng đầu về các sản 
phẩm nông nghiệp . 
Chúng tôi không ngừng 
học hỏi tìm tòi và tiếp thu 
các công nghệ mới. 
Đồng thời liên tục đầu tư 
dây chuyền máy móc 
hiện đại, tối ưu hóa quá 
trình sản xuất.

MISSION 
Always being 
customer-oriented.

– Always bringing custom-
ers quality products and 
aiming towards sustainable 
values.
– Always satisfying customer’s 
demands, to make them 
most satisfied and secure.
– Being the friend, the most 
trusted and reliable partner 
of customers.

CORE VALUES
Cooperation, prestige, 
guarantee.

- Collective strength is 
the factor that create 
unity, complementing for 
each individual’s abili-
ties.
- Establishing a working 
environment of mutual 
trust and respect.
- Creating development 
opportunities for all 
memebers.

VISION
Constantly improving and 
absorbing new advanced 
technologies.
To become the leading 
company in agricultural 
products, we are con-
stantly learning and 
absorbing new technolo-
gies, at the same time 
continuously investing in 
modern equipment and 
optimizing production 
processes.
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VISION - MISSION
CORE VALUES
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

Với diện tích nhà máy rộng lớn nằm trong vùng nguyên liệu dồi dào quanh năm, các dây chuyền sản xuất 

được tự động hóa tối đa, đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, ĐẠI KỶ NGUYÊN đảm bảo đáp 

ứng được các tiêu chí kỹ thuật và chất lượng để  phục vụ thị trường.

With a large factory located in an area of abundant raw materials all year round, the production lines are 

fully automated, and the staff is highly qualified, DAI KY NGUYEN ensures to meet all technical and quality 

standards for the market.

Đảm bảo hỗ trợ nhanh 
chóng, chu đáo, nhiệt 
tình 24/7.
Guaranteeing fast, 
thoughtful, enthusiastic 
support 24/7.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
WHY CHOOSE US?

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
PRODUCTION CAPACITY

Chất lượng sản phẩm đã 
được kiểm định và được 
khách hàng tin dùng.
Product quality has been 
tested and trusted by 
customers.

DỊCH VỤ
SERVICE

CHẤT LƯỢNG
QUALITY

HỖ TRỢ
SUPPORT

Chúng tôi cung cấp các 
sản phẩm và giải pháp tối 
ưu nhất cho khách hàng.
We provide the most opti-
mal products and solutions 
for customers.

Với những công nghệ tiên tiến, hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, chúng tôi tự tin khẳng 
định chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ hậu mãi hàng đầu. ĐẠI KỶ NGUYÊN cam kết mang 
đến cho quý khách hàng những giải pháp mới nhất nhằm giải quyết một cách tối ưu các vấn 
đề trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
With advanced technologies, modern machinery and equipment, we confidently affirm the 
outstanding product quality and top after-sales service. DAI KY NGUYEN is committed to provid-
ing customers with the latest solutions to optimally solve problems in organic farming.
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

SẢN PHẨM GIA VỊ - SPICES SẢN PHẨM CÂY ĂN QUẢ - FRUITS

Ớt - Chili pepper

Chanh - Key lime Gừng - Ginger

Cây xả - Lemongrass Xoài - Mango

Bưởi  - Pomelo Vú sữa - Cainito

Sầu riêng - Durian

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
KEY PRODUCTS
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D A I K Y N G U Y E N D A I K Y N G U Y E N

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHÁC | OTHER ACTIVITIES

CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU - EXPORT PRODUCTS

GẶP GỠ ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG - MEETING PARTNERS & CUSTOMERS



Thanks you !

Công Ty  Đại Kỷ Nguyên xin gửi lời cảm ơn quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng 
chúng tôi trong thời gian qua.

Với tin thần sáng tạo, nổ lực học hỏi, kiên trì đổi mới trong tư duy sản xuất và kinh doanh cũng như những 
định hường chiến lược  phát triển trong tương lai, Công Ty Đại Kỷ Nguyên đang cố gắng vươn lên khẳng 
định vị trí tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi phấn đấu trở thành  một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất ứng dụng công nghệ cao và xuất khẩu thực phẩm,nông sản sạch ra thị 
trường thế giới.

Đến với chúng tôi, quý khách hàng yên tâm về chất lượng, uy tín, dịch vụ, giá cả, cũng như đa dạng về 
sản phẩm nông sản của Việt Nam, Đại Kỷ Nguyên đang xây dựng chuỗi hệ sinh thái đa dạng về sản phẩm 
nông sản ứng dụng công nghệ cao cũng như liên kết toàn diện với các dự án nông nghiệp sạch, các 
Farm, Hợp Tác Xã nông nghiệp, nhà máy chế biến nông sản, thủy sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra thế giới.

Trân trọng !

Dai Ky Nguyen Company would like to thank all Customers and Partners for trusting and accompanying us 
during the past time.

With the spirit of creativity, diligence in learning, perseverance in innovation in production and business 
thinking, as well as strategic directions for future development, Dai Ky Nguyen Company is trying to rise and 
affirm its position in Vietnamese market. We strive to become one of the leading enterprises in the field of 
cultivation, high-tech production and export of clean food and agricultural products to the international 
market.

Coming to us, customers are assured of quality, prestige, service, price, as well as a variety of agricultural 
products of Vietnam. Dai Ky Nguyen is also building a diverse ecosystem of agricultural products applying 
high technology, as well as comprehensively linking with clean agricultural projects, farms, agricultural 
cooperatives, agricultural and aquatic product processing factories that meet export standards to the 
world.

Best regards !

LỜI CẢM ƠN | LETTER OF GRATITUDE
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
PARTNERS - CUSTOMERS
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124 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.
No. 124, Road 5, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City.

0936.786.571 

lephucnguyen1980@gmail.com

daikynguyenlpn@gmail.com

daikynguyengroup.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP 
SẠCH VÀ XANH CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI KỶ NGUYÊN
DAI KY NGUYEN HIGH TECHNOLOGY CLEAN AND GREEN AGRICULTURAL 
TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.


