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Quý khách hàng, bạn hàng, đối tác thân mến!

Dear customers, customers, partners!

Trải qua chặng đường gần 15 năm gắn bó và đồng hành cùng ngành nông nghiệp tỉnh
nhà, Công ty KC Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn và trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu
biểu, tiên phong trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản và nền nông nghiệp xanh tại Hà
Tĩnh.

Over the course of nearly 15 years of attachment and accompany with the province’s
agriculture industry, Ha Tinh KC Company has made its mark and become one of the
typical enterprises, pioneering in building agricultural product value chains and Green
agriculture in Ha Tinh.

Với các lĩnh vực hoạt động chủ đạo, bao gồm: Xuất nhập khẩu; Chế biến, bảo quản các sản
phẩm nông nghiệp; Cung ứng dịch vụ sau thu thoạch; Kinh doanh phân bón, nông sản
lương thực, giống cây trồng,... Ngày nay, Công ty đã trở thành nhà phân phối chính thức
của nhiều nhà máy và tập đoàn lớn trên Toàn Quốc, trở thành một địa chỉ uy tín đối với
bạn hàng, tin cậy của đối tác và là nơi gửi gắm niềm tin của người tiêu dùng.

With the main fields of activity, including: Import and export; Processing and preserving
agricultural products; Providing post-harvest services; Trading in fertilizers, agricultural
products, plant seeds, etc. Today, the Company has become an official distributor of many
factories and large corporations across the country, becoming a prestigious address for
with customers, trust from partners and a place to convey the trust of consumers.

Trong xu thế toàn cầu hóa và cạnh tranh hội nhập, nhằm thực hiện chiến lược khép kín
nguồn cung, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết. Ngay
từ tháng 10 năm 2018, đơn vị đã đưa vào vận hành nhà máy chế biến gạo xuất khẩu công
suất 25.000 tấn/ năm. Đây là dây chuyền sản xuất hiện đại, có mức độ đồng bộ và tự động
hóa cao đạt đồng thời cả 3 chứng chỉ ISO 22000 - 2005, ISO 9001 - 2015 và HACCP, là nơi
cho ra đời thương hiệu gạo đặc trưng, đặc biệt đầu tiên của Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn
VietGAP, GlobalGAP.

In the trend of globalization and integration, in order to implement a closed supply
strategy, build a product ecosystem and produce according to the linked value chain.
Right from October 2018, the unit has put into operation an export rice processing factory with a capacity of 25,000 tons / year. This is a modern production line, with a high
degree of synchronization and automation, simultaneously achieving the certificates of
ISO 22000 - 2005, ISO 9001 - 2015 and HACCP, which is the birthplace of a unique, special
rice brand. Ha Tinh’s first distinction is based on VietGAP and GlobalGAP standards.

Đến nay, Công ty KC Hà Tĩnh đã quy hoạch và triển khai trên 700 ha vùng nguyên liệu
lúa/ vụ, tạo sinh kế bền vững cho hàng ngàn nông hộ mỗi năm. Thu nhập của các hộ
hợp tác sản xuất cùng công ty đã tăng trung bình từ 15-20% so với phương thức canh tác
truyền thống.

Up to now, Ha Tinh KC Company has planned and implemented over 700 hectares of rice
raw material area / crop, creating sustainable livelihoods for thousands of farmers each
year. The income of households cooperating with the same company has increased on
average by 15-20% compared to the traditional farming method.

KC Hà Tĩnh cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Hà Tĩnh tham gia vào lĩnh vực chế biến
sâu và xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm từ lúa gạo như: Bột sữa gạo; Tinh bột cám gạo;
Bún, miến, bánh đa nem; Trà gạo lứt, …. với hệ thống 3 nhà máy trên khuôn viên 30.000
m2, đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh An toàn thực phẩm (ATTP), trong đó
nguồn nguyên liệu chủ yếu được cung ứng tại chỗ dựa trên liên kết sản xuất theo chuỗi
giá trị.

KC Ha Tinh is also the first and only unit in Ha Tinh to engage in deep processing and
building an ecosystem of rice products such as: Rice milk powder; Rice bran starch; Vermicelli, vermicelli, rice paper rolls; Brown rice tea, .... with a system of 3 factories on an
area of 30,000 m2, meeting the strict criteria for food hygiene and safety (Food safety),
in which the main material source is provided on the spot based on production links.
according to the value chain.

Sản phẩm gạo Ngọc Mầm, Ngọc Lam Hồng và Lam Hồng của Công ty hiện đã có mặt tại
nhiều thị trường lớn trong và ngoài nước. Các sản phẩm Bột sữa gạo; Tinh bột cám gạo;
Bún miến, bánh đa nem, … 100% nguyên chất làm từ gạo an toàn đang từng bước chinh
phục khách hàng, mang hương vị quê nhà và tâm tình xứ nghệ đến với đông đảo người
tiêu dùng cả nước

Ngoc Mam, Ngoc Lam Hong and Lam Hong rice products of the Company are currently
present in many large domestic and foreign markets. Rice milk powder products; Rice
bran starch; Vermicelli, rice paper rolls, ... 100% pure made from safe rice are gradually
conquering customers, bringing the flavor of home and love of turmeric to many consumers across the country

Hiện công ty đang hướng đến mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu ứng dụng công nghệ
IoT với diện tích canh tác 2.000 ha/ vụ, sản xuất khép kín và bao tiêu 25.000 tấn sản phẩm
hàng năm. Qua đó, xây dựng chuỗi liên kết ổn định, bảo vệ hệ sinh thái và môi trường,
tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Currently, the company is aiming to build a material area applying IoT technology with
a cultivated area of 2,000 ha / crop, closed production and underwriting 25,000 tons of
products annually. Thereby, building a stable link chain, protecting ecosystems and the
environment, creating sustainable livelihoods and raising incomes for farmers.

Hôm nay, trên hành trình thực hiện sứ mệnh của mình, hãy cho chúng tôi có cơ hội được
mang những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tình yêu nông nghiệp vào mỗi tấc đất, cây
trồng để cùng bà con thắp sáng ước mơ “no - ấm – đẹp – giàu”.

Today, on the journey to carry out our mission, give us the opportunity to bring advances in science and technology and love of agriculture to every inch of land and plants to
light up our dreams “ It is full - warm - beautiful - rich”.

Mong có cơ hội được gắn kết và phục vụ.

Looking forward to the opportunity to be attached and served.
Trân trọng và kính chúc sức khỏe!
GIÁM ĐỐC

MANAGER

NGUYỄN KHÁNH TÙNG

NGUYEN KHANH TUNG

Chúng tôi tin rằng “Cái gì mới cũng tốt, nhưng một tình bạn cũ vẫn tốt hơn”, cảm ơn
các bạn hôm nay đã cho chúng tôi có cơ hội nói lời tâm giao đó.
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Sincerely and best wishes!

We believe that “Something new is good, but an old friendship is better”, thank
you today for giving us the opportunity to say that confidant.

www.kchatinh.vn

◆

◆ GIỚI THIỆU CHUNG

LỜI HIỆU TRIỆU TỪ TRÁI TIM”

Các CBCNV và những người bạn đồng chí hướng
của tôi!

đến với đông đảo khách hàng cả nước và bè bạn
năm châu.

Hôm nay, tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước trọng
trách được giao phó, lòng ngập tràn ý thức và trách
nhiệm trước niềm tin các bạn trao gửi. Trong thời
khắc quan trọng của buổi bình minh phát triển,
chúng ta nhận “sứ mệnh” chèo lái con thuyền KC
để cùng thử sức mình trên hành trình gian nan
“tìm ra biển lớn”.

Con đường đang đi còn dài và chông gai, rất nhiều
thời cơ và thách thức đang đón đợi. Hãy là ngọn
hải đăng giữ đường, luôn vững vàng tư tưởng,
kiên định lập trường và nhất quán mục tiêu để
đưa con thuyền KC “vượt Vũ môn” tiến ra sân chơi
“chợ toàn cầu” trong xu thế vận động và phát
triển của thời đại.

Thực tiễn những năm qua, nhiều doanh nghiệp đã
đi lên từ xuất phát điểm khiêm tốn, bằng nghị lực,
ý chí và niềm tin, họ đã viết nên “giấc mơ có thật”
về những Starup quả cảm, dám đương đầu khó
khăn, vượt lên thử thách để “Ca khúc khải hoàn”
và chứng minh một chân lý rằng “Giới hạn của con
người là không giới hạn”.

Những mục tiêu vạch ra có đạt được hay không
phụ thuộc phần lớn vào sự đoàn kết, thống nhất
về “Chủ trương, Ý chí và hành động” của các bạn
- những đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội của tôi.

Hôm nay, hướng về tương lai chúng ta hoàn toàn
có cơ sở tin rằng: những mục tiêu mà chúng ta
phấn đấu, những giá trị mà chúng ta theo đuổi sẽ
được đền đáp với thành quả xứng đáng. Lịch sử
đang vẫy gọi và giục giã mỗi “chiến binh KC” cùng
“Tận tâm – Tận lực – Tận tụy – Tận cùng” tiến về phía
trước hoàn thành sứ mệnh “Đưa nông sản Hà Tĩnh”

Tôi có một một niềm tin mãnh liệt đến cháy bỏng
rằng: Công ty KC Hà tĩnh nhất định sẽ vượt qua
thách thức, đón nhận thời cơ, hoàn thành thắng
lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
Chuyến tàu lịch sử của cuộc “Cách mạng công nghiệp
4.0” đã đến rất gần, chúng ta nhất định không
được bỏ lỡ, chúng ta nhất định sẽ trở thành “Trái
tim Đanko” trên những lĩnh vực mình tham gia.

CÔNG TY TNHH MTV KC HÀ TĨNH được thành lập theo giấy phép số:
3001338830 do Sở KH & ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 05/11/2010 với các ngành nghề
hoạt động chính: Xuất nhập khẩu; Chế biến, bảo quản các sản phẩm nông
nghiệp; Cung ứng dịch vụ sau thu thoạch; Kinh doanh phân bón, nông sản
lương thực, giống cây trồng,...

THÔNG TIN:
▶ Tên giao dịch Tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KC HÀ TĨNH
▶ Tên giao dịch Tiếng Anh: KC HA TINH COMPANY LIMITED
▶ Tên giao dịch viết tắt: KC HA TINH CO.,LTD
▶ Mã số doanh nghiệp: 3001 33 88 30
▶ Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Đường Tránh TP Hà Tĩnh, Thạch Đài, Thạch
Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam.
▶ VPGD Tại Lào: Naxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital

LIÊN HỆ:
▶ Điện thoại: (+84) 2396.28.28.28 * (+84) 2396.28.9999 * (+84) 2393.88.7777
▶ Hotline: (+84) 1900.8026
▶
▶ Website: www. kchatinh.vn
▶ Email : Contact@kchatinh.vn

VỐN ĐIỀU LỆ: 25.000.000.000 ĐỒNG

Chào thân ái và quyết thắng!

◆ MESSAGE NUMBER 01 OF THE COMPANY DIRECTOR: “KC HA

◆ GENERAL INTRODUCTION

The staff and friends of my direction!

HA TINH KC ONE MEMBER CO., LTD was established under the license
number: 3001338830 by the Department of Planning and Investment of
Ha Tinh on November 5, 2010 with the main activities: Import and export;
Processing and preserving agricultural products; Providing post-harvest
services; Trading in fertilizers, agricultural products, plant varieties,...

Today, I feel small before the responsibility entrusted, full of awareness and responsibility for the faith
you send. In a critical moment of the development
dawn, we take the “mission” to steer the KC boat
to try our best on the arduous journey “to find the
big sea”.
In fact, over the years, many businesses have come
up from a humble starting point, with energy, will
and faith, they have written a “true dream” about
brave Starup, dare to face difficulties. , overcoming
the challenge to “Triumphal Songs” and proving a
truth that “The limit of man is unlimited”.
Today, looking forward to the future, we are completely convinced that the goals we strive for, the
values we pursue will be rewarded with worthy
results. History is beckoning and urging each “KC
warrior” with “Dedication - Dedication - Dedication
- Dedication” to go forward to complete the mission of “Bringing Ha Tinh Agricultural Products” to
numerous customers. five countries and friends.
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The road is long and tough, lots of opportunities
and challenges await. Be a lighthouse to keep the
road, always stand firmly in the mind, be firm and
consistent with the goal to bring the KC boat “beyond the Dance” to the playground of “global market” in the movement and development trend. of
the times.

INFORMATION:
▶ Tên giao dịch Tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KC HÀ TĨNH
▶ Tên giao dịch Tiếng Anh: KC HA TINH COMPANY LIMITED

Whether the goals are achieved or not depends
largely on the solidarity and unity of your “guideline, will and action” - my colleagues, comrades
and teammates.

▶ Tên giao dịch viết tắt: KC HA TINH CO.,LTD

I have a strong belief that: Ha Tinh KC Company
will definitely overcome challenges, receive opportunities, successfully complete all the mission objectives.

▶ VPGD Tại Lào: Naxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital

The historic train of the “Industrial Revolution 4.0”
has come so close, we definitely must not miss, we
will definitely become “Danko Heart” in the fields
we participate.

▶ Mã số doanh nghiệp: 3001 33 88 30
▶ Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Đường Tránh TP Hà Tĩnh, Thạch Đài, Thạch
Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam.

CONTACT:
▶ Điện thoại: (+84) 2396.28.28.28 * (+84) 2396.28.9999 * (+84) 2393.88.7777
▶ Hotline: (+84) 1900.8026
▶ Website: www. kchatinh.vn

▶ Email : Contact@kchatinh.vn

CHARTER CAPITAL: VND 25,000,000,000

Cordially greet and to win!

www.kchatinh.vn

II. HÀNH TRÌNH XANH
GREEN JOURNEY
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◆ VỀ CHÚNG TÔI

◆ VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh có bề dày truyền
thống gần 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng
thành. Tiền thân là DNTN Tùng Chi, được hình
thành từ mô hình hộ kinh doanh cá thể với một
cửa hàng vật tư nông nghiệp đặt tại Xã Thạch
Trung, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Ha Tinh KC One Member Co., Ltd has a long tradition
of nearly 15 years of construction, development and
growth. Formerly, DNTN Tung Chi was formed from
the model of a private business household with an agricultural supplies store located in Thach Trung Commune, Ho Chi Minh City. Ha Tinh, Ha Tinh Province.

Thời gian này, cửa hàng hoạt động với quy mô nhỏ,
bán lẻ chủ yếu đến bà con nông dân các xã phụ
cận. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các chính
sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước ngày càng cởi
mở, Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đã tạo điều
kiện thông thoáng nhằm khuyến khích các thành
phần kinh tế tham gia.

At this time, the store operated on a small scale,
retailing mainly to farmers in the neighboring
communes. In the context of extensive integration, the more open macro-regulatory policies of
the State, the 2005 Enterprise Law was born, creating open conditions to encourage economic
sectors to participate.

Năm 2006, DNTN Tùng Chi được thành lập đánh
dấu một bước chuyển hướng chiến lược trong
phương thức tiếp cận thị trường. Với thị phần và
doanh số không ngừng được củng cố, mở rộng, từ
một đại lý cấp 3 nhỏ lẻ, doanh nghiệp đã phát triển
thành nhà phân phối có uy tín trong toàn tỉnh. Đặc
biệt với các sản phẩm mang thương hiệu NIFERCO
của Công ty CP Phân Lân Ninh Bình - một trong
năm nhà máy phân bón lớn nhất Việt Nam, doanh
nghiệp đã được tin tưởng giao quản lý thị trường
hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

In 2006, Tung Chi Pte Ent was established to mark
a strategic change in market approach. With the
constantly increasing and expanding market
share and sales, from a small tertiary agent, the
business has grown into a prestigious distributor
throughout the province. Especially with NIFERCO-branded products of Ninh Binh Fertilizer Joint
Stock Company - one of the five largest fertilizer
plants in Vietnam, the business has been entrusted to manage the markets of Nghe An and Ha
Tinh provinces.

Ngày 05/11/2010, trước yêu cầu đòi hỏi của giai đoạn
mới, cần phải có một bộ máy linh hoạt, cơ cấu hợp
lý, vận hành hiệu quả, DNTN Tùng Chi kết thúc sứ
mệnh xây dựng nền tảng cơ sở ban đầu, là cơ sở
cho việc hình thành doanh nghiệp với tên gọi mới:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KC HÀ TĨNH.

On November 5, 2010, before the requirements of the
new period, a flexible apparatus, reasonable structure, efficient operation, DNTN Tung Chi ended the
mission of building the base of the board. First, is the
basis for the establishment of the business with a
new name: HA TINH KC ONE MEMBER CO., LTD.

Kế thừa và phát huy những giá trị cũ, tiếp nối
những thành công mới; Ngày nay, Công ty đã trở
thành một trong những doanh nghiệp đầu mối,
chủ lực của toàn tỉnh trên lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Inheriting and promoting old values, continuing
with new successes; Today, the Company has become one of the key enterprises of the province in
the field of agricultural materials.

Trong suốt chặng đường gần 15 năm xây dựng và
gắn bó cùng ngành nông nghiệp tỉnh nhà, Công
ty TNHH 1TV KC Hà Tĩnh đã có cơ hội tiếp xúc và
làm việc với đông đảo bà con nông dân. Được chia
sẻ tâm tư, lắng nghe nguyện vọng và đồng hành
cùng mỗi bước đi của họ - đó là niềm hạnh phúc,
sự động viên và nguồn cổ vũ lớn lao để doanh nghiệp luôn nỗ lực mỗi ngày sát cánh cùng bà con
thắp sáng ước mơ “NO, ẤM, ĐẸP, GIÀU”.

During nearly 15 years of construction and attachment to the province’s agriculture, Ha Tinh 1TV KC
Co., Ltd had the opportunity to interact and work
with a large number of farmers. Sharing the mind,
listening to the aspirations and accompanying
each of their steps - it is happiness, encouragement
and great encouragement for businesses to always
strive every day to stand side by side with the people
to light up dream “NO, WARM, BEAUTIFUL, RICH”.

www.kchatinh.vn

◆ THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU

◆ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

◆ INFRASTRUCTURE

TẦM NHÌN

Công ty đóng tại địa điểm có vị trí giao thông
thuận lợi, cách bến xe mới của tỉnh Hà Tĩnh 0.5 km
về phía Nam và Cách trung tâm thương mại sầm
uất Vincom Plaza 3.3 km nếu rẽ về hướng trung
tâm thành phố.

The company is located in a location with convenient traffic location, 0.5 km south of Ha Tinh
province bus station and 3.3 km from Vincom Plaza busy commercial center if turning towards the
city center.

Với quỹ đất sử dụng gần 3 ha, trong đó phần diện
tích kho kết cấu thép đạt 12.000m2. Đây là hệ
thống kho tập trung có thiết kế hiện đại, kiên cố,
đáp ứng được năng lực lưu trữ và công suất phục
vụ cao. Nhờ những điều kiện thuận lợi trên, Công
ty KC Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những
đơn vị hoạt động trên lĩnh vực vật tư nông nghiệp
có cơ sở vật chất tốt nhất địa bàn.

With a land fund of nearly 3 hectares, the area
of steel structure warehouse is 12,000m2. This is
a centralized warehouse system with a modern
and solid design, meeting the storage capacity
and high serving capacity. Thanks to the above
favorable conditions, Ha Tinh KC Company is considered as one of the units operating in the field
of agricultural materials with the best facilities in
the area.

Hướng đến mô hình tập đoàn kinh tế phát triển năng động
và bền vững, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực và hội nhập
hóa dựa trên nền tảng nông nghiệp xanh vào năm 2025.

SỨ MỆNH
Cung ứng các sản phẩm và dịch vụ hướng về người tiêu dùng
– Tiên phong trong nhiệm vụ xây dựng chuỗi giá trị nông sản
và nền nông nghiệp xanh.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Khoa học quản trị là lợi thế cạnh tranh - Văn hóa doanh nghiệp
là sức mạnh nội tại – Nhân tố con người là nguồn lực nội sinh
– Đồng thuận tập thể là nội lực phát triển.

TRIẾT LÝ KINH DOANH:
▶ Khách hàng là người trả lương cho mỗi CBCNV, họ chính
là trung tâm và động lực phát triển của doanh nghiệp.
▶ Nền tảng của doanh nghiệp là yếu tố con người, văn hóa
doanh nghiệp là sợi dây liên kết.

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG:
Tận Tâm, Tận Tụy, Tận Tín, Tận Thành

TUYÊN BỐ ĐỊNH VỊ:

Hiện nay, Công ty đang áp dụng một số tiêu chuẩn:
▶ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015
và ISO 22000 – 2005 vào quy trình quản lý
điều hành sản xuất;
▶ Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: Phân tích mối nguy và
điểm kiểm soát tới hạn) nhằm kiểm soát chất
lượng sản phẩm;
▶ Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
(Food traceability) sử dụng mã vạch Qrcode.

Currently, the Company is applying a number of
standards:
▶ Quality management system ISO 9001 - 2015
and ISO 22000 - 2005 enter the production
management process;
▶ HACCP standards (Hazard Analysis and Critical Control Points: Hazard Analysis and Critical Control Points) to control product quality;
▶ Food traceability system uses Qrcode.

Chúng tôi muốn trở thành “Trái tim Đanko” trong các lĩnh vực
mình tham gia.

◆ BRAND MESSAGE
VISION
Towards a dynamic and sustainable development of economic groups, multidisciplinary, multi-sector and integration
based on green agriculture by 2025.

MISSION
Supplying consumer-oriented products and services - Pioneer
in the mission of building agricultural value chains and green
agriculture.

CORE VALUES
Management science is a competitive advantage - Corporate
culture is an intrinsic strength - Human factor is an endogenous resource - Collective consensus is an internal development force.

BUSINESS PHILOSOPHY:
▶ Customers are the payers for each employee, they are
the center and motivation of business development.
▶ The foundation of the business is the human element,
the corporate culture is the bond.

COMMITMENT TO CUSTOMERS:
Conscientious, dedicated, take Credit, Jincheng

POSITIONING STATEMENT:
We want to become “The heart of Danko” in our fields.
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2010

▶ Thời khắc quan trọng đánh
dấu sự chuyển đổi từ DNTN Tùng
Chi thành Công ty TNHH 1TV KC
Hà tĩnh.
▶ An important moment marking
the transition f rom Tung Chi Pte Ent
to Ha Tinh KC One Member Limited
Company.

2016

▶ UBND tỉnh Hà Tĩnh có
quyết định số 2678 /QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ
trương đầu tư dự án “Nhà máy
chế biến gạo xuất khẩu” với diện
tích sử dụng 9.500 m2 ngay bên
cạnh vị trí hiện tại.
▶ People’s Committee of Ha Tinh Province issued Decision No. 2678 / QD-UBND approving the investment policy
of the project “Export rice processing factory” with an area of 9,500
m2 current position.

◆ NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ

◆ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

◆ MEMORABLE MILESTONES

◆ ORGANIZATIONAL
CHART

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE-DIRECTOR

▶ Công ty đã được UBND Tỉnh
Hà Tĩnh cấp giấy phép đầu tư
số: 28121000241 để triển khai dự
án “Xây dựng kho bảo quản, chế
biến các sản phẩm nông nghiệp;
Kinh doanh phân bón và các dịch
vụ TM tổng hợp” tại tuyến tránh QL1A
TP. Hà tĩnh, với diện tích sử dụng gần
11.000 m2, quy mô đầu tư dự kiến trên
61.000.000.000 đồng.

2013

PHÒNG
TÀI CHÍNH
FINANCIAL
ACCOUNTING

KẾ TOÁN
TRƯỞNG
CHIEF
ACCOUNTANT

▶ Đưa vào hoạt động và vận hành
nhà máy chế biến gạo đầu tiên tỉnh
Hà Tĩnh.
▶ Operating and operating the first
rice processing factory in Ha Tinh
province.

NV KẾ TOÁN
THUẾ
TAX
ACCOUNTANT

NV KẾ TOÁN
CÔNG NỢ
PUBLIC
EMPLOYEES

▶ Được Bộ Công thương cấp giấy
phép xuất khẩu gạo số 133/11-2018/
HT-GCN.
▶ Ministry of Industry and Trade was
granted rice export license No. 133 / 112018 / HT-GCN.

PHÒNG
HUMAN
RESORCE

TRƯỞNG
PHÒNG
MANAGER

TỔ BẢO VỆ
PROTECTION
GROUPS

PHÒNG
DỰ ÁN
PROJECT
DIVISION

TRƯỞNG
PHÒNG
MANAGER

PHÒNG
KINH DOANH
BUSINESS
DEPARTMENT

TRƯỞNG
PHÒNG
MANAGER

NHÂN VIÊN

PHÓ PHÒNG

STAFF

DEPUTY

NV KINH
DOANH

TỔ TẠP VỤ
JUSTICE

BUSINESS
STAFF

▶ Building an Export Food Processing
Factory with an area of nearly 2,000m2
on the current campus with products:
Rice Milk Powder, Nutrition Powder,
Wine, Jam, Orange Essential Oil,..
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LOGISTICS
ROOM

KHO NÔNG
SẢN
STOCK
AGRICULTURE

PHÒNG
SẢN XUẤT
PRODUCTION
ROOM

TRƯỞNG
PHÒNG
MANAGER

KHO PHÂN
BÓN
FERTILIZER
WAREHOUSE

TỔ VẬN TẢI
TRANSPORTA
TION GROUP

CB KỸ THUẬT

THỦ QUỸ

TECHNICAL CB

▶ Xuất khẩu thành công lô hàng đầu
tiên ra nước ngoài.
▶ Xây dựng nhà máy Chế
biến thực phẩm xuất khẩu với
diện tích gần 2.000m2 trên khuôn viên hiện tại với các sản phẩm:
Bột sữa gạo, Bột dinh dưỡng, Rượu,
mứt, tinh dầu cam,…

PHÒNG
KHO VẬN

TỔ KCS

▶ Successfully exporting the first shipment abroad.

KCS

CÔNG NHÂN

QUẢN ĐỐC

WORKER

MANAGER

CÔNG NHÂN

QUẢN ĐỐC

WORKER

MANAGER

NM CHẾ
BIẾN GẠO
XUẤT KHẨU
EXPORT RICE
FACTORY

NM CHẾ
BIẾN THỰC
PHẨM XK
EXPORT FOOD
FACTORY
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◆ LÝ DO CHỌN KC HÀ TĨNH

◆ WHY CHOOSE KC HA TINH

Bằng trách nhiệm, ý thức và niềm tin, chúng tôi
luôn nỗ lực mỗi ngày để được nhìn thấy nụ cười
hạnh phúc của bạn.

By responsibility, awareness and faith, we strive
every day to see your happy smile.

Sản phẩm chất lượng: Mỗi sản phẩm chính là một
thông điệp chúng tôi gửi gắm tới khách hàng về
giá trị, triết lý và niềm tin.
Dịch vụ uy tín: Gần 15 năm hoạt động trên lĩnh vực
vật tư nông nghiệp, chúng tôi hiểu rằng, xây dựng
niềm tin là một hành trình không có điểm dừng.
Giá thành hợp lý: Luôn luôn cải tiến và hoàn thiện
để tối ưu chi phí, chúng tôi không ngừng phấn đấu
để kiến tạo nên những sản phẩm với giá thành
phù hợp nhất.

◆ TINH HOA NHÂN SỰ

◆ ESSENCE OF PERSONNEL

Chúng tôi hiểu rằng: “Hiền tài là nguyên khí Quốc
gia, nguyên khí mạnh thì thế nước thịnh”. Các
CBCNV chính là nguồn nội sinh to lớn để Doanh
nghiệp “tự chủ, tự cường” tiến ra biển lớn trong
tiến trình hội nhập.

We understand that: “Hien talented is the national spirit, the strong air is the prosperous
country”. The employees are the great endogenous source for the enterprise “autonomy and
self-resilience” to go to the big sea in the integration process.

Đóng góp một phần quan trọng trong sự phát
triển không ngừng của Công ty KC Hà Tĩnh là
chính là đội ngũ nhân sự năng động, trẻ trung,
giàu nhiệt huyết và đam mê công hiến.
“Tuyên bố về phẩm giá” chính là lời “tuyên thệ”
của mỗi “chiến binh” khi gia nhập tổ chức; là lời
cam kết bằng cả danh dự và trái tim đối với khách
hàng, bạn hàng, đối tác và cũng là kim chỉ nam xuyên suốt cho mọi suy nghĩ, quan điểm và hành động:
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Quality products: Each product is a message we
send to customers about value, philosophy and
belief.
Reputable service: Nearly 15 years of operation
in the field of agricultural materials, we understand that building trust is a journey without
stopping.
Reasonable price: Always improving and improving to optimize costs, we are constantly
striving to create the most affordable products.

Tận tâm phục vụ: Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí
khách hàng và nỗ lực phục vụ trên cả sự mong đợi.

Dedication to service: We always put ourselves
in the position of the customer and strive to serve
above the expectation.

Cung ứng kịp thời: Với đội ngũ lái xe nhiệt tình,
năng động, chúng tôi luôn nỗ lực rút ngắn thời
gian phục vụ để sản phẩm luôn đến với khách
hàng một cách nhanh chóng và kịp thời nhất.

Timely supply: With an enthusiastic and dynamic
driving team, we always try to shorten the service
time so that the product always reaches customers quickly and timely.

Đa dạng ngành hàng: Với mục tiêu phát triển sản
phẩm theo hướng chuỗi giá trị và khép kín nguồn
cung, giờ đây chúng tôi tin rằng mình có thể phục vụ
đa dạng cho nhu cầu lựa chọn của bạn.

Diversification of products: With the goal of developing products in the direction of value chain
and closed supply, we now believe we can serve a
variety of needs for your selection.

Tôi là thành viên của KC Hà Tĩnh.

I am a member of KC Ha Tinh.

Contributing an important part in the continuous
development of Ha Tinh KC Company is the dynamic, youthful, energetic and passionate staff.
“Declaration of dignity” is the “oath” of each “warrior” when joining the organization; is a commitment of both honor and heart to customers, customers, partners and also a guideline throughout
for all thoughts, opinions and actions:

▶ Tôi luôn tận tâm với khách hàng

▶ I am always dedicated to customers

▶ Tôi luôn tận tụy với công việc

▶ I am always dedicated to work

▶ Tôi luôn tận lực với hành động

▶ I am always committed to action

▶ Tôi luôn tận tín với lời hứa

▶ I always believe in the promise

▶ Tôi luôn tận thành với đồng đội

▶ I am always devoted to my teammates

▶ Tôi luôn tận trung với tổ chức

▶ I am always loyal to the organization

▶ Tôi luôn tận cùng với mục tiêu

▶ I always end up with the goal

▶ Tôi luôn trung thực và cầu thị

▶ I am always honest and respectful

▶ Tôi luôn chấp hành nhiệm vụ được giao

▶ I always obey assigned tasks

▶ Tôi yêu công việc của tôi

▶ I love my job

▶ Tôi là thành viên của KC Hà Tĩnh

▶ I am a member of KC Ha Tinh

www.kchatinh.vn

III. NÔNG NGHIỆP XANH
GREEN AGRICULTURE

◆ CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC
ĐIỂM NỔI BẬT
▶ Công ty cung ứng trọn gói vật tư đầu vào và
quy trình sản xuất.
▶ Tiến hành thu mua sản phẩm đầu ra từ bà
con nông dân.
▶ Chế biến & SX tại các nhà máy
▶ Xuất khẩu & bán hàng trong nước
▶ Đơn vị dẫn đầu về cung ứng và phân phối
phân bón, vật tư nông nghiệp tại Hà Tĩnh
▶ Công ty KC Hà Tĩnh là đơn vị tiên phong của
tỉnh Hà Tĩnh đầu tư vào xây dựng chuỗi giá
trị liên kết khép kín từ nguồn cung vật tư sản
xuất đến bao tiêu sản phẩm đầu ra thông
qua các “Cánh đồng lớn” trồng lúa thương
phẩm và hoa màu. Doanh nghiệp đóng vai
trò là yếu tố đầu kéo của chuỗi liên kết: cung
ứng vốn đầu tư, quy trình kỹ thuật, điều phối
sản xuất và bao tiêu đầu ra, đồng thời giúp
đảm bảo sự phối hợp của các bên (chính
quyền, tổ chức đại diện nông dân, nông hộ,
doanh nghiệp) nhằm tăng hiệu quả kinh tế
tới các bên liên quan.
▶ Công ty KC Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên và duy
nhất tại Hà Tĩnh xây dựng nhà máy chế biến
gạo đạt tiêu chuẩn HACCP/ ISO 22000 – 2005/
ISO 9001-2015 với vùng nguyên liệu được quy
hoạch đồng bộ và ứng dụng các công cụ
quản lý của nông nghiệp 4.0
▶ Sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị sản phẩm
và chế biến sâu, xây dựng và hình thành nên
hệ sinh thái các sản phẩm từ gạo như: Bột
sữa gạo, Tinh bột cám gạo, Cơm cháy, Cốm
gạo, bún miến, bánh đa nem, trà gạo lứt, ...

◆ VALUE CHAIN AND OUT
STANDING FEATURES
▶ The company provides a complete package
of input materials and production processes.
▶ Conducting the purchase of output products
from farmers.
▶ Processing & Manufacturing in factories
▶ Export & domestic sales
▶ Leading unit in supplying and distributing
fertilizer, agricultural materials in Ha Tinh
▶ Ha Tinh KC Company is a pioneer in Ha Tinh
province investing in building a closed link value chain from supply of production materials
to consumption of output through the “Large
fields” of rice cultivation. Commercial products and crops. Businesses play a leading role
in the chain of linkages: providing investment
capital, technical processes, coordinating production and output consumption, and helping
to ensure the coordination of the parties (the
government. , representative organizations of
farmers, farmers, businesses) to increase economic efficiency to stakeholders.
▶ Ha Tinh KC Company is the first and only unit in
Ha Tinh to build a rice processing factory meeting HACCP / ISO 22000 - 2005 / ISO 9001-2015
standards with a uniform material area planned
and applied. Agricultural management tool 4.0
▶ Produced according to the product value chain
model and deep processing, building and forming
an ecosystem of rice products such as rice flour,
rice bran starch, burnt rice, rice cereals, rice vermicelli, vermicelli, cakes spring rolls, brown rice tea,...
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◆ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CÁC SẢN PHẨM THUỘC NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI:
▶ Phân bón – Thuốc BVTV
▶ TAGS – Thuốc thú y

◆ SẢN PHẨM
TIÊU BIỂU
◆ TYPICAL
PRODUCTS

GẠO NGỌC MẦM
PEARL RICE

▶ Nông sản, lương thực – Giống cây trồng
▶ Máy nông nghiệp – nông cụ.

CÁC SẢN PHẨM THUỘC NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ:
▶ Dịch vụ Kho bãi.
▶ Dịch vụ vận tải
▶ Dịch vụ Xuất nhập khẩu
▶ Các dịch vụ sau thu hoạch: Gặt, sấy, xay xát, bảo quản,…

CÁC SẢN PHẨM THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT:
▶ Gạo (Ngọc mầm, Ngọc Lam Hồng, Lam Hồng)
▶ Bún, miến, phở, bánh đa nem Mộc Hương
▶ Cốm gạo, Cơm cháy Mộc Hương
▶ Tinh bột cám gạo Oneflower
▶ Bột sữa gạo Đanko
▶ Rượu, mứt, tinh dầu cam Nam Giao
▶ Phân bón gà vàng
▶ Điện mặt trời

◆ SCOPE OF ACTIVITIES
THE PRODUCTS BELONG TO THE TRADE GROUP:
▶ Fertilizers - Plant protection drugs
▶ TAGS - Veterinary medicines
▶ Agricultural products, food - Plant varieties
▶ Agricultural machines - agricultural implements

PRODUCTS IN THE SERVICE GROUP:
▶ Warehouse Services.
▶ Service of transportation
▶ The import-export service
▶ Post-harvest services: Cutting, drying, milling, pre-

THE PRODUCTS BELONG TO MANUFACTURING
GROUP:
▶ Rice (Ngoc Ngoc, Ngoc Lam Hong, Lam Hong)
▶ Vermicelli noodles, vermicelli, noodles, rice paper rolls
▶ Rice cereal, Moc Huong burnt rice
▶ Oneflower rice bran starch
▶ Danko rice milk powder
▶ Nam Giao Liquor, Jam, Essential Oils
▶ Yellow chicken fertilizer
▶ Solar power
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GẠO NGỌC LAM HỒNG

GẠO LAM HỒNG

NGOC LAM HONG RICE

LAM HONG RICE

Gạo Lam Hồng Tiên nữ

Gạo Lam Hồng Thiên long

Gạo Lam Hồng bạch dương

Gạo Lam Hồng bắc đẩu

Gạo Lam Hồng Nam ngư

GẠO THƯƠNG MẠI
COMMERCIAL RICE

20

Gạo 504

Gạo Japonica

Gạo ST24

Gạo 5451

Gạo St21

Gạo KDM
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BỘT SỮA GẠO

BÚN

RICE MILK POWDER

RICE NOODLE

BỘT DINH DƯỠNG

MIẾN

NUTRITIONAL POWDER

RICE NOODLE
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CƠM CHÁY CHÀ BÔNG MỘC HƯƠNG

BÁNH ĐA NEM

LDERBERRY RUB COTTON MOC HUONG

SPRING ROLLS

PHỞ KHÔ MỘC HƯƠNG

CỐM GẠO MỘC HƯƠNG

RƯỢU, MỨT, TINH DẦU NAM GIAO

MOC HUONG DRY PHO

MOC HUONG RICE NUGGETS

NAM GIAO WINE, JAM, ESSENTIAL OIL
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TINH BỘT CÁM GẠO ONEFLOWER

PHÂN BÓN

ONEFLOWER RICE BRAN STARCH

FERTILIZER
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CÔNG TY TNHH MTV KC HÀ TĨNH
HA TINH KC CO., LTD

IV. PHÁT TRIỂN XANH
GREEN DEVELOPMENT

◆ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
VÀ CUNG ỨNG:
Về tổng lượng Vật tư nông nghiệp tiêu
thụ, hàng năm Công ty KC Hà Tĩnh
cung ứng ra thị trường xấp xỉ 30.000
tấn phân bón các loại và và khoảng
50.000 tấn nông sản lương thực, giống
cây trồng.
Đặc biệt, với nhà máy chế biến gạo,
Công ty đã xuất khẩu thành công gần
25.000 tấn/ năm tới các nước trong khu
vực Châu Á như: Trung Quốc, Hồng
Kong, Lào, Thái Lan, Campuchia, Philippines, …
Hiện tại, Công ty đang mở rộng quy mô
sản xuất thông qua nhà máy thứ 2 đặt
tại Km 10 xã Lâm Trung Thủy, Huyện
Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh.

◆ PRODUCTION AND
SUPPLY CAPACITY:
Regarding the total amount of agricultural materials consumed, Ha Tinh KC
Company supplies to the market approximately 30,000 tons of fertilizers of
all kinds and about 50,000 tons of agricultural products and foodstuffs.
Especially, with rice processing factory,
the company has successfully exported
nearly 25,000 tons / year to Asian countries such as China, Hong Kong, Laos,
Thailand, Cambodia, Philippines,...
Currently, the company is expanding
its production scale through the second factory located at Km 10, Lam
Trung Thuy Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province.
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◆ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
Đầu tư và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất trồng lúa, hoa màu theo
mô hình cánh đồng lớn, giúp tăng năng suất, chất lượng và giá trị
nông sản cho bà con nông dân; bao tiêu đầu ra, tạo thu nhập cao
hơn và ổn định cho các nông hộ.

◆ SOCIAL IMPACT OF THE BUSINESS
Invest and build a chain of production of rice and vegetables in
the model of a large field, helping increase productivity, quality
and value of agricultural products for farmers; Outsourcing output,
creating higher and stable income for farmers.

Trong năm 2016 - 2017, doanh
nghiệp đã quy hoạch và triển khai
trên hơn 240 ha vùng nguyên liệu lúa
và ngô sinh khối, tạo thu nhập ổn định cho
gần 650 nông hộ mỗi năm. Theo ghi nhận
năm 2016, thu nhập của các hộ trồng lúa tham
gia đã tăng trung bình 15 - 20% so với phương
thức canh tác truyền thống.
In 2016 - 2017, the enterprise has planned and
deployed on more than 240 hectares of raw
materials for rice and biomass, creating stable income for nearly 650 households per
year. As noted in 2016, the income of participating rice farmers increased on
average 15-20% compared to traditional farming methods.

◆ NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN
Nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh của sản phẩm, thích ứng
với sự thay đổi nhanh chóng
của thói quen và hành vi tiêu
dùng. Hằng năm, Công ty KC
Hà Tĩnh đã đầu tư một nguồn
lực lớn để triển khai các đề tài
và dự án R&D thông qua các
chương trình nghiên cứu cấp
địa phương và trung ương.
Đơn vị đã triển khai thành công
4 dự án khoa học công nghệ
cấp tỉnh, phối hợp chuyển giao
nhiều tiến bộ kỹ thuật tới bà
con nông dân như:

◆ RESEARCH AND
DEVELOPMENT
Năm 2019 doanh nghiệp đã quy
hoạch trên 700 ha lúa thương phẩm
và hướng đến mục tiêu xây dựng ổn
định vùng nguyên liệu với diện tích canh
tác 2.000 ha ứng dụng công nghệ IoT, hàng
năm liên kết sản xuất khép kín và bao tiêu
theo chuỗi giái trị đạt 25.000 tấn.
In 2019, the enterprise has planned over 700
hectares of commercial rice and aims to build
a stable area of raw materials with a cultivation area of 2,000 hectares applying IoT
technology, annually combining closed
production and consumption. along the
value chain, reaching 25,000 tons.
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In order to improve the competitiveness
of
products,
adapt to the rapid change
of consumer habits and behavior. Every year, Ha Tinh
KC Company invests a great
amount of resources to implement R&D projects and projects through local and central
research programs.

Đề tài “Phục tráng
và nhân giống lúa Bao
Thai và lúa Cu Đỏ tại Hà
Tĩnh năm 2018.

The project “Resto
ring and propagating
Bao Thai and Cu Do rice
in Ha Tinh in 2018.

Đề tài “Ứng dụng
tiến bộ khoa học và
công nghệ xây dựng
vùng sản xuất lúa chất
lượng cao J02 và Bắc
Hương 9” theo chuỗi liên
kết tại Hà Tĩnh

Topic “Applying
scientific and technolo
gical advances to building high-quality rice production areas J02 and Bac
Huong 9” under the link
chain in Ha Tinh

Đề tài “Khảo nghiệm sán xuất giống
lúa mới chất lương cao
Hương Bình” tại Hà Tĩnh.

Project “Trial production of new high-quality
rice varieties Huong Binh”
in Ha Tinh.

The unit has successfully implemented 4 provincial science and technology projects,
coordinated to transfer many
technical advances to farmers
such as:
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Đề tài “Ứng
dụng, chuyển giao
Khoa học công nghệ
xây dựng mô hình sản
xuất thử nghiệm bột sữa
gạo J02” tại Hà Tĩnh.

Trực tiếp và phối
hợp triển khai 2 dự án
nghiên cứu cấp bộ

“Ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ
xây dựng mô hình sản
xuất lúa J02 tại tỉnh Hà
Tĩnh” (trực tiếp)

Sản xuất thử
nghiệm giống lúa
màu đặc sản Bát (Cu
Đỏ) và Khẩu cẩm xẳng tại
một số tỉnh Bắc Trung Bộ
(phối hợp)
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Project “Application, transfer of
Science and Technology to build a pilot production model of J02 rice milk
powder” in Ha Tinh.

Directly and jointly
deploy 2 ministerial-level research projects

“Application of scientific and technological
advances to build a model
of J02 rice production in Ha
Tinh province” (direct)

Trial production of specialty rice
varieties Bat (Cu Do)
and Xa xau in some North
Central provinces (in coordination)

Ban lãnh đạo công ty luôn
chú trọng việc xây dựng
thương hiệu sản phẩm. Năm
2019, sản phẩm gạo “Ngọc
mầm” của công ty đã được
UBND tỉnh Hà Tĩnh chứng
nhận đạt sản phẩm 4 sao
tại cuộc thi Đánh giá về xếp
hạng năm 2019 (OCOP). Đây
là sản phẩm đầu tiên và là
một trong 3 sản phẩm duy
nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt
chứng nhận này.
Với sứ mệnh phục vụ và lấy
nông nghiệp xanh làm nền
tảng, sự hỗ trợ từ các dự án
sẽ là bước đệm mang tính
chiến lược nhằm tìm kiếm
và cải tiến các yếu tố đầu
vào, nghiên cứu phát triển
các sản phẩm đầu ra qua đó
góp phần cùng chính quyền
địa phương các cấp hoàn
thành thắng lợi mục tiêu
xây dựng nông thôn mới và
chuyển đổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp của tỉnh nhà.
The company’s leadership is
always focused on branding
products. In 2019, the company’s “Pearl” rice product
has been certified by the provincial People’s Committee
of Ha Tinh to achieve 4-star
product at the 2019 Ranking
Competition (OCOP). This
is the first product and one
of only three products in Ha
Tinh province to achieve this
certification.
With the mission of serving
and taking green agriculture
as the foundation, the support from the projects will be
a strategic stepping stone to
find and improve inputs, research and develop output
products. thereby contributing to the local authorities
at all levels to successfully
accomplish the goal of building a new countryside and
transforming the agricultural
production structure of the
province.

◆ CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG
TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ

◆ PROJECTS HAVE BEEN AND
ARE BEING INVESTED

Được sự tin tưởng, ủng hộ của UBND tỉnh và chính
quyền địa phương các cấp giao trách nhiệm triển
khai phương án “Cánh đồng lớn” trong sản xuất
nông nghiệp, Công ty KC Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên
trên địa bàn đứng ra phối hợp cùng các tổ chức
đại diện nông dân thực hiện chủ trương xuyên
suốt của Đảng và nhà nước được cụ thể hóa tại
quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của
Thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích
phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu
thụ nông sản.

With the trust and support of the provincial People’s Committee and local authorities at all levels assigned the responsibility to implement the “Big Field”
in agricultural production, Ha Tinh KC Company is
the first unit in the province to stand out. coordinate
with farmers’ representative organizations in implementing the Party and State’s thorough guidelines
detailed in the Prime Minister’s Decision No. 62/2013 /
QD-TTg of October 25, 2013, on policies encourage the
development of cooperation and production linkage
with the consumption of agricultural products.

Đứng trước thời cơ và thách thức mới, nhìn nhận
được nhu cầu và xu thế tất yếu khách quan của
ngành nông nghiệp hiện đại. Ngay từ những ngày
đầu xuân năm 2017, Công ty KC Hà tĩnh đã mạnh
dạn khởi công dự án “Nhà máy chế biến gạo xuất
khẩu” với diện tích 9.500m2 ngay bên cạnh vị hiện
tại. Với dây chuyền chế biến gạo hiện đại, đồng bộ
và tự động hóa cao, sau khi đưa vào vận hành sẽ
là hạng mục và tiền đề quan trọng để đơn vị từng
bước xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của Hà
Tĩnh hướng tới mục tiêu xuất khẩu và tiêu dùng
nội địa theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Facing new opportunities and challenges, recognizing the needs and objective trends of modern
agriculture. Right from the early spring of 2017, Ha
Tinh KC Company boldly started the project of “Export rice processing factory” with an area of 9,500
m2 right next to the current position. With a modern, synchronized and highly automated rice processing line, after being put into operation, it will
be an important item and prerequisite for the unit
to gradually build a typical rice brand of Ha Tinh
towards For export and domestic consumption,
according to VietGAP and GlobalGAP standards.

Dự án điện mặt trời áp mái công
suất 2MW với tổng mức đầu tư
25.000.000.000 đồng được triển khai tại
Km 09 đường tránh TP. Hà Tĩnh, Thạch Đài,
Thạch Hà, Hà Tĩnh dự kiến hòa lưới điện trước
ngày 31/12/2020.
The 2MW rooftop solar power project with
a total investment of VND 25,000,000,000
is implemented at Km 09 City bypass. Ha
Tinh, Thach Dai, Thach Ha and Ha Tinh
are expected to join the electricity
grid before December 31, 2020.

Dự án “Xây dựng kho thu
mua, bảo quản, sấy nông sản, kinh
doanh VTNN và dịch vụ TM tổng hợp”
tại Km 10, Quốc lộ 8A, xã Lâm Trung Thủy,
Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu
tư 28.000.000.000 đồng, quỹ đất sử dụng 13.500
m2 dự kiến khởi công đầu năm 2021.
Project “Building warehouses for purchasing, preserving and drying agricultural products, trading in agricultural economics and general trading services” at Km 10, National Highway 8A,
Lam Trung Thuy Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province with a total of VND
28,000,000,000, the land fund of 13,500
m2 is expected to start in early 2021.
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◆ GIẢI THƯỞNG, CHỨNG CHỈ VÀ CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
◆ AWARDS, CERTIFICATES AND ACHIEVEMENTS

◆ ĐỐI TÁC VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, THÀNH VIÊN
◆ PARTNERS AND AFFILIATES, MEMBERS
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“Nếu bạn hài lòng, hãy nói với mọi người.
Nếu bạn không hài lòng, xin vui lòng nói
nhỏ với chúng tôi”.
Chúng tôi tin rằng, những ý kiến phản hồi
của bạn chính là thước đo về sự hài lòng
đối với những sản phẩm, dịch vụ mà Công
ty KC Hà tĩnh đang cung cấp. Hãy để chúng
tôi có cơ hội được lắng nghe những suy
nghĩ của bạn bằng cách liên hệ qua một
trong những kênh thông tin sau:
TRỰC TIẾP TẠI ĐỊA CHỈ CÔNG TY:
Công ty TNHH Một thành viên KC Hà Tĩnh
Địa chỉ: Km 9, Đường Tránh TP Hà Tĩnh,
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam.
QUA ĐIỆN THOẠI
Hotline:
(+84)1900.8026
Điện thoại: (+84) 2396.28.28.28
(+84) 2396.28.9999
(+84) 2393.88.7777
Fax:
(+84) 2393.69.6666
QUA WEBSITE VÀ EMAIL
www. kchatinh.vn - Contact@kchatinh.vn
QUA FANPAGE VÀ MẠNG XÃ HỘI
www.fb.me/kchatinh
Zalo/Viber/Whatsapp/Telegram/WeChat:
(+84) 988.44.1357
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“If you are satisfied, tell everyone. If you
are not satisfied, please whisper to us”.
We believe that your feedback is a measure of satisfaction with the products
and services that Ha Tinh KC Company
is providing. Let us have a chance to listen to your thoughts by contacting one
of the following channels:
DIRECTLY AT THE COMPANY ADDRESS:
Ha Tinh KC One Member Co., Ltd.
Address: Km 9, Ha Tinh Bypass, Thach
Dai, Thach Ha, Ha Tinh, Vietnam.
BY PHONE
Hotline: (+84) 1900.8026
Phone: (+84) 2396.28.28.28
(+84) 2396.28.9999
(+84) 2393.88.7777
Fax:

(+84) 2393.69.6666

VIA WEBSITE AND EMAIL
www. kchatinh.vn - Contact@kchatinh.vn
VIA FANPAGE AND SOCIAL NETWORKS
www.fb.me/kchatinh
Zalo / Viber / Whatsapp / Telegram /
WeChat: (+84) 988.44.1357

