HỒ SƠ NĂNG LỰC
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Tổng công ty:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển I Am V
Địa Chỉ: 9/6A1 Đường số 36, Phường Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Đầu tư dự án nông nghiệp. Sản xuất, xuất
khẩu thức ăn gia súc
- Giữa đầu năm 2018, các thành viên trong ban hội đồng
đã thành lập công ty TNHH Nông Minh Phát; chuyên
kinh doanh buôn bán, xuất nhập khẩu các loại phân bón
với 100% Nhập Khẩu từ thị trường Nhật Bản.
Hợp đồng thương mại thêm các dòng phân bón hữu cơ từ
Châu Âu, Úc, Mỹ…
- Cuối năm 2018, các thành viên đã đồng ý sáp nhập thành
công ty con của Công ty CP ĐT & PT I AM V.
- Đầu 2019, I AM V ký hợp đồng hợp tác bền vững không
thời hạn với Công ty TNHH TM DV VT 2/9 chuyên
ngành vận tải, các dịch vụ vận tải và logistic trong và
ngoài nước
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CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT&PT I AM V

CÔNG TY TNHH
NÔNG MINH PHÁT

NHẬP KHẨU
+ Phân bón gốc, bón lá:
hữu cơ, vô cơ
+ Thuốc bảo vệ thực vật:
sinh học, hóa học.

Thủ tục xuất,
nhập khẩu

XUẤT KHẨU
+ Thức ăn gia súc
+ Nguyên liệu lót
chuồng gia súc
+ Nguyên liệu chất đốt
+ Thực phẩm, nông sản

CÔNG TY TNHH TM DV
VT 2 THÁNG 9

LOGISTICS
Trong và ngoài nước
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TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM : TRỒNG TRỌT – PHÂN BÓN

Hơn 80% diện tích đất của Việt Nam là đất nông nghiệp. Riêng về trồng trọt, Việt Nam đa dạng và
phong phú các giống và chủng loại cây trồng như: gạo, ngô, cao su, khoai mì, mía, hạt điều, cà phê, hạt
tiêu đen, hoa, nhiều loại rau và trái cây nhiệt đới: chuối, thanh long, cây có múi, xoài, sầu riêng, mít…
Trong đó, một số mặt hàng nông sản chủ lực có sản lượng xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Với tổng diện tích đất nông nghiệp hơn 27 triệu ha. Trong đó, có 43 ngàn ha trồng và sử dụng phân
hữu cơ thường xuyên, sản lượng tiêu thụ phân hữu cơ trong và ngoài nước lên tới hơn 200 triệu tấn/năm
(Thống kê Bộ NN&PTNN). Trong đó, có 713 sản phẩm phân hữu cơ và 13.423 sản phẩm phân bón vô
cơ đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.
Công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm phân bón hữu cơ hiện còn đang rất khó cho bà
con nông dân nên để mang lại những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp đến trực tiếp với nông dân,
Công Ty TNHH Nông Minh Phát ra đời mang theo sứ mệnh, đem lại cho bà con các sản phẩm hữu cơ
nhập khẩu chất lượng cao, giá thành phù hợp kết hợp với các sản phẩm trong nước được chọn lọc kỹ
càng, giúp cho bà con giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế và
nâng cao đời sống cho nông dân Việt Nam.
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TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM : CHĂN NUÔI – THỨC ĂN GIA SÚC
Nông nghiệp Việt Nam rất có thế mạnh về chăn nuôi gia súc: Trâu, bò thịt, bò sữa, cừu và dê…
Tổng đàn gần 10 triệu con.
Ngày nay, với nhu cầu sạch, an toàn sức khỏe của các sản phẩm đầu ra từ thịt, sữa, trứng… của người
tiêu dùng ngày càng cao thì nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm là cái mà nông dân, trang trại rất đang
được quan tâm đến.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển I Am V, với những thành viên hội đồng đã có kinh nghiệm
10 năm trong ngành xuất khẩu thức ăn gia súc cho các thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung
Đông… chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm đa dạng các đặc tính dinh dưỡng, chi phí giá thành hợp lí,
phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng của gia súc cho thị trường trong và ngoài nước.
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SẢN PHẨM XUẤT, NHẬP KHẨU
*** Xuất Khẩu
 Cây bắp nguyên trái ủ chua, Bã chanh
dây ủ chua, Bã bía ủ chua, bã khóm…
 Bã mì, lụa điều, mè, đậu xanh, bột
chuối…
 Thức ăn phối trộn TMR

*** Nhập Khẩu
 Phân hữu cơ nhập khẩu từ Nhật Bản,
Châu Âu, Úc, Hàn Quốc và Mỹ
 Phân bón lá NPK
 Acid Humic
 Nguyên liệu phân bón
 Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Với hơn 10 năm kinh nghiệm cho thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc trên
nhiều lĩnh vực: Thức ăn gia súc, phân bón, thực phẩm,mỹ phẩm, thực phẩm
chức năng, sản phẩm công nghiệp,…. Chúng tôi đã và đang từng bước hoàn
thiện bản thân và sẽ mang những nội lực hiện có của đất nước Việt Nam vươn
tầm thế giới.
Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ mang những sản phẩm chất lượng cao, những
ứng dụng công nghệ hiện đại của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Các nước Châu Âu hòa nhập vào Việt Nam, từ đó có thể nâng cao chất
lượng lao động, sản phẩm lẫn dịch vụ trong nước .
Và để thực hiện sứ mệnh , Công ty I Am V và Nông Minh Phát đã
được thành lập và bước đầu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh
doanh các sản phẩm phân bón cho cây trồng và thức ăn cho gia súc chất lượng
cao cho cả thị trường trong nước và ngoài nước.
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TẦM NHÌN
Nông nghiệp vốn được coi là ngành kinh tế truyền thống tại Việt Nam
và đang có xu hướng được đầu tư phát triển mạnh. Đứng trước nhu cầu này
Chúng tôi không ngừng phát triển để trở thành một trong những doanh
nghiệp hàng đầu đáp ứng các sản phẩm phân bón chất lượng cao – thân
thiện với môi trường. Góp phần cải thiện đầu ra nông sản Việt Nam, đưa
nông sản Việt Nam vươn ra tầm Thế giới.
Đồng thời, sẽ hướng đến cung cấp các nông sản và các phế phẩm nông
sản được sản xuất theo quy trình sạch trong nước ra các nước Nhật Bản,
Hàn Quốc, Trung Đông, Châu Âu… Nhằm góp phần khẳng định chất lượng
nông nghiệp Việt Nam ra toàn thế giới.

8

SỨ MỆNH

Chúng tôi luôn phấn đấu trở thành doanh nghiệp uy tín, chuyên cung
cấp những sản phẩm đạt “Chất lượng cao, hiệu quả cao, an toàn cao, năng
suất cao và thân thiện với môi trường ”.
Liên tục cập nhật, chọn lọc và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới từ các
nước phát triển phù hợp với nông nghiệp Việt Nam cùng đó là cung cấp các
sản phẩm ngoại nhập có giá thành hợp lý, chất lượng ổn định giúp nâng cao
hiệu quả sử dụng:
+ Luôn luôn theo sát khách hàng, nông dân 24/7 để có thể hướng dẫn các kỹ
thuật, đặc tính và cách sử dụng các dòng sản phẩm công ty cung cấp để
mang lại hiệu quả tối đa cho bà con.
+ Tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông thông qua kinh doanh cốt lõi và đa
dạng hóa.
+ Cung cấp một môi trường năng động, nhiệt huyết, và đầy cơ hội cho nhân
viên của chúng tôi.
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XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

KL TỊNH:

25 KG

KL TỊNH:

15 KG

DANH MỤC:

NPK ~ 5 - 52.86 OM HUMIC 5.45

DANH MỤC:

NPK: 4-2-2 65 OM – CaO
10%

DẠNG PHÂN:

DẠNG BỘT

DẠNG PHÂN:

DẠNG VIÊN NỞ NHANH

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CHẤT LIỆU BAO:

BAO PE

CHẤT LIỆU BAO:

BAO PE

KHO:

QUẬN 9 - TP.HCM

KHO:

QUẬN 9 - TP.HCM

XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

KL TỊNH:

50 GRAM

KL TỊNH:

25 KG

DANH MỤC:

NPK: 4-33-8, TRUNG VI
LƯỢNG

DANH MỤC:

NPK: 4-2-2 65 OM – CaO
10%

DẠNG PHÂN:

DẠNG GEL

DẠNG PHÂN:

DẠNG VIÊN NỞ CHẬM

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CHẤT LIỆU BAO:

CHAI PET

CHẤT LIỆU BAO:

BAO PP

KHO:

QUẬN 9 - TP.HCM

KHO:

QUẬN 9 - TP.HCM
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XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

KL TỊNH:

HÀNG XÁ/ 40KG

KL TỊNH:

15 KG

ĐẶC TÍNH:

NPK: 4-2-2 - 60 OM HUMIC 6.0 – Cao 10%

DANH MỤC:

NPK: 3-2-2 60 OM – CaO
10%

DẠNG PHÂN:

DẠNG BỘT

DẠNG PHÂN:

DẠNG MIỂNG

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CHẤT LIỆU BAO:

BAO PE/PP

CHẤT LIỆU BAO:

BAO PE

KHO:

QUẬN 9 - TP.HCM

KHO:

BÌNH PHƯỚC

XUẤT XỨ:

NHẬT BẢN

KL TỊNH:

15 KG

DANH MỤC:

NPK:4-2-2; 58 OM – Cao
10%

DẠNG PHÂN:

DẠNG VIÊN

CẢNG NHẬP

TP.HCM, HẢI PHÒNG

CHẤT LIỆU BAO: BAO PE
KHO:

BÌNH PHƯỚC

• Các khu vực phân phối sản phẩm:
+ Tây Nguyên: Đăk Song, Đăk Nông; TP. Buôn
Mê Thuột, Đăk Lăk; TP. Đà Lạt, Lâm Đồng…
+ Đông Nam Bộ: Bình Thuận; Cẩm Mỹ, Đồng
Nai; Tây Ninh; TP.HCM…
+ Tây Nam Bộ: Chợ Gạo, Tiền Giang; Châu
Thành, Long An; Lấp Vò, Đồng Tháp…
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN BÓN
 TÌM KIẾM ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI PHÂN BÓN TẠI VIỆT NAM
 NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG
 TƯ VẤN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
 ỦY THÁC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
 DANH MỤC NHẬP KHẨU
- Phân bón hữu cơ Organic Pro Power: Hữu cơ 70%
- Phân bón hữu cơ Organic Ise green: Hữu cơ 65%
- Phân bón hữu cơ Organic Keifunmoto HCK 60-422: Hữu cơ 60%
- Phân bón hữu cơ Organic Komposu SH 55-5: Hữu cơ 55%
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BÃ MÍA LÊN MEN
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm < 60%; crude fiber ~17%; ME ~ 1800
Màu nâu đen, Mùi thơm nồng
ĐỌT MÍA TƯƠI LÊN MEN
550kg x 44bags =24.20MT/40’ft
Độ ẩm < 65%; Crude fiber~11%; ME~2400
Màu nâu vàng, Mùi thơm nồng
BẮP Ủ CHUA
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm < 70%; size ~ 0: 3mm; pH ~ 3.8:4.2;
ME ~ 2800 Kcal/kg; Màu vàng, mùi thơm nồng
Non GMO; Bắp 80 – 100 ngày
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BÃ KHÓM LÊN MEN
1.300 kg x 20 bags = 26.00MT/40’ft
Độ ẩm < 80%; Protein ~ 6.1%; Fiber ~ 22.0%
ME ~ 2.700 Kcal/kg
Size < 3mm, màu vàng tươi, mùi thơm nồng.

VỎ CHANH DÂY LÊN MEN
1.300 kg x 20 bags = 26.00MT/40’ft
Độ ẩm < 80%; Protein ~ 1.2%; Fiber ~ 5%
Starch ~ 2.7%; ME ~ 2.300 Kcal/kg
Màu vàng nhạt, mùi thơm nồng.
BÃ MÍA LÊN MEN ÉP VIÊN
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm < 15%; Protein ~ 4%; crude fiber ~30%;
ME ~ 2300 Kcal/kg
Dạng viên 6mm , Màu nâu đen, Mùi thơm.
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BỘT VỎ LỤA ĐIỀU
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~13%; crude protein ~11%; fiber ~ 10%
Fat ~10%; ME ~ 3000 Kcal/kg;
Bột mịn màu nâu đỏ

BỘT BÃ MÌ
550kg x 44bags =24.20MT/40’ft
Độ ẩm ~ 13%; Starch ~ 45%; Fiber ~ 15%
HCN: not detected
Bột mịn màu trắng
BỘT BÃ MÈ
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~ 13%; Protein ~ 30%
Bột mịn màu nâu vàng
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BỘT CHUỐI XANH
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~11%; crude protein ~3.7%; fiber ~ 2.4%
Starch ~57.6%; ME ~ 3.400 Kcal/kg;
Bột mịn màu vàng nhạt

BỘT VỎ CHANH DÂY
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~11%; crude protein ~8.4%; fiber ~ 30.5%
Starch ~15.8%; ME ~ 2.500 Kcal/kg;
Bột mịn màu nâu vàng
BỘT BÃ MÍT
650kg x 40bags =26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~10%; crude protein ~10.4%; fiber ~ 19%
Starch ~17.7%; ME ~ 2.800 Kcal/kg;
Bột mịn màu vàng đậm
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BỘT VỎ SÒ
20 kg x 1.000 bags =20.00MT/20’ft
Canxi ~ 35%; Mặn ~ 3.1%
Bột mịn màu trắng

BỘT VỎ CUA
20kg x 1300 bags = 26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~ 10%; Protein ~ 16%; Canxi ~ 19.8%
Mặn ~ 10%
Bột màu đỏ, size < 6mm
BỘT VỎ TÔM
20kg x 1300 bags = 26.00MT/40’ft
Độ ẩm ~ 10%; Protein ~ 30%; Mặn ~ 10%
Bột màu đỏ
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VIÊN NÉN VỎ CÀ PHÊ
650kg x 40 bags =26.00MT/40’ft

VIÊN NÉN MÙN CƯA
650kg x 40 bags =26.00MT/40’ft

MÙN CƯA ÉP KHỐI
600kg x 40 bags =24.00MT/40’ft
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“ Tôi là người Việt”, “ Tôi là nông dân Việt”, “ Mang người Việt sánh ngang tầm Thế giới”
Chúng tôi là người Việt Nam, mong muốn nâng cao nền nông nghiệp của đất nước bằng con người
Việt, sự thông minh của người Việt, ý chí , cần cù, sáng tạo cùng với đó là sự quyết tâm cao độ của
con người Việt Nam.
Chúng tôi luôn đi theo phương châm: TÍN – TÂM – TÀI – TẦM – CHÍ – ĐỨC

• TÍN: Lấy TÍN làm đầu, làm mũi giáo tiên phong. Lấy chất lượng làm tiền đề, lấy uy tín làm khởi
nghiệp để đảm bảo cam kết của chúng tôi với khách hàng.
• TÂM: Là nền tảng, là sự vững tin nghề nghiệp, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội. Đặt
lợi ích khách hàng lên hàng đầu, coi sự hài lòng của khách hàng là thành công.
• TÀI: Coi trọng năng lực, phẩm chất, tài năng. Coi trọng nhân tài là nội lực để vượt qua mọi thử
thách, và là cổ máy được vận hành xuyên suốt trên chặng đường đi của chúng tôi.
• TẦM: Tầm nhìn xa trông rộng. Người nhìn đủ xa mới thấy được tương lai phía trước
• CHÍ: Mọi việc sẽ thất bại nếu mình bỏ cuộc. “ Có chí thì nên”, dù có khó khăn, gian khổ trên
đường dài, chúng tôi luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng để đạt được sứ mệnh đặt ra.
• ĐỨC: Xây dựng mối quan hệ xã hội bằng sự thiện chí, nhân ái, nhân văn. “Đức” cho mọi người,
“đức” cho xã hội, để đem lại sự yêu thương và sự đoàn kết cho dân tộc ta.
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