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Phạm Hoài Tâm - Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit



TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

- Thành lập năm 2013

- Vốn điều lệ 12 tỷ VNĐ

- Lao động thường xuyên: 120 người; lao động thời vụ: 20
người

- Lĩnh vực hoạt động chính: xuất khẩu nông sản (xoài và
thanh long)

- Năng lực sản xuất: 20 tấn/ca xử lý, 2-3 ca/ngày; cung
cấp ra thị trường khoảng 10.000 tấn thanh long, xoài…
mỗi năm



TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

- Thị trường xuất khẩu thanh long:

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,

Australia, New Zealand…

- Vùng nguyên liệu xuất khẩu: 7 mã

vùng trồng, gồm 40 hộ; diện tích 80

ha



LÝ DO THAM GIA DỰ ÁN

- Xu hướng tiêu dùng thay đổi theo hướng yêu cầu về sản
phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và
chất lượng sản phẩm

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là nội dung được nhiều thị
trường quan tâm, đặc biệt là các thị trường khó tính như
Nhật, Úc, Hàn Quốc…

- Nội dung dự án phù hợp với định hướng và chiến lược
phát triển của công ty



QUY TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG XUẤT KHẨU

Bước 1: Thu hoạch, 
vận chuyển

Bước 2: Làm sạch, phân loại 
tại nhà máy sơ chế

Bước 3: Vận chuyển đến nhà
máy xử lý nhiệt hơi VTH

Bước 4: Vệ sinh tráiBước 5: Xử lý hơi nhiệt hơiBước 6: Kiểm tra kết
quả xử lý



QUY TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG XUẤT KHẨU

Bước 7: Chuyển TL từ
máy VTH sang khu vực 

làm mát Bước 8: Lưu trong kho 
lạnh

Bước 9: Đóng gói

Bước 10: Chuyển lên pallet
Bước 12: Xuất hàng Bước 11: Kiểm dịch, lấy mẫu 

ngẫu nhiên trước khi xuất



CÁC LỢI ÍCH PHẦN MỀM MANG LẠI CHO CÔNG TY

• Nâng cao sự tin tưởng về nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn

chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của nông dân trong

sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn

• Quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng một cách nhanh

chóng và hiệu quả

• Có khả năng ứng dụng cho các sản phẩm xuất khẩu khác

của công ty (xoài)

• Dễ dàng hơn trong tiếp cận thị trường, đặc biệt là các thị

trường khó tính

• Thương hiệu của công ty được củng cố và phát triển



MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG

• Nông dân chưa thành thạo thao tác đưa thông tin giao

dịch lên hệ thống

• Cần thêm công lao động để theo dõi, quản lý trong quá

trình thu mua, sơ chế, chế biến thanh long



ĐỀ XUẤT CỦA CÔNG TY ĐỂ ỨNG DỤNG TỐT 
PHẦN MỀM

• Tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ những lợi ích
khi ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc

• Tiếp tục hỗ trợ công ty vận hành hệ thống truy xuất
nguồn gốc trong thời gian tới (hỗ trợ đào tạo nông dân,
cán bộ của công ty đưa thông tin, chuẩn hóa thông tin…)



XIN CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ VỊ!


