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Được sự ủy quyền của Viện An toàn Thực Phẩm và Dinh dưỡng 
(NFSI), Vifotec triển khai ứng dụng phần mềm VfSC cho các đơn 
vị, tổ chức cá nhân tham gia vào chuỗi An toàn Thực phẩm Việt 
Nam (Viet Nam Food Safety Chain - VfSC) với hàng trăm trang trại 
tham gia đạt tiêu chí đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ 
sở các tiêu chuẩn VietGAP; AseanGAP; GlobalG.A.P; ASC.
Với khát khao cháy bỏng mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam 
những sản phẩm nông sản không những đảm bảo an toàn mà còn 
giữ được sự tươi ngon trọn vẹn sau 24h thu hái, hướng tới phát 
triển bền vững.

Tên Công ty: Công ty cổ phần VIFOTEC
Tên giao dịch quốc tế: VIFOTEC JOINT STOCK COMPANY / 
VIFOTEC JSC
Địa chỉ: Tầng 1, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3202 9199
Webside: https://vifotec.com

Chung tay giữ gìn bản sắc Việt với một nền Nông nghiệp sạch.

Mang thực phẩm an toàn cho người Việt.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIFOTEC

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Vifotec đảm bảo đủ mọi nguồn lực, duy 
trì hiệu quả hệ thống QLCL cung cấp 
thực phẩm an toàn theo nguyên tắc từ 
trang trại đến bàn ăn của người tiêu 
dùng.
Trên tất cả, chúng tôi luôn hiểu được sự 
thành công của Công ty luôn gắn liền với 
sự ủng hộ của quý khách hàng cùng với 
sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn 
thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
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NĂNG LỰC CÁC TRANG TRẠI

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

- Chế biến và bảo quản rau củ quả.
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản.
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.
- Xuất khẩu nông sản sang thị trường EU.
- Bán buôn tổng hợp.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
nông nghiệp.

Nhân sự Công ty có trình độ đại học, trên đại học, các 
chuyên gia về lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản cùng đội 
ngũ kĩ thuật viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp:
   03 Tiến sĩ/ Thạc sĩ
   17 Đại học
   04 Cao đẳng/Trung cấp
   03 Kĩ thuật viên

Các trang trại tham gia chuỗi An toàn Thực phẩm Việt Nam 
(Viet Nam Food Safety Chain - VfSC) đều được tiến hành 
lấy mẫu đất, nước kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 11892-1:2017 về Thực hành nông nghiệp tốt (VIET-
GAP).
Đã có hơn 100 trang trại áp dụng phần mềm VfSC trong sản 
xuất -  kinh doanh.
Phần mềm VfSC áp dụng nền tảng công nghệ Blockchain 
vào sản xuất, quản lý địa điểm, giám sát công việc qua GPS. 
Phần mềm còn phát triển thêm hệ thống cảnh báo dịch 
bệnh, hỗ trợ sản xuất và nhắc việc định kỳ. 
Các trang trại áp dụng phần mềm VfSC thì tất cả công việc 
hằng ngày sẽ được ghi nhận dưới dạng nhật ký điện tử, 
minh bạch thông tin trong suốt quá trình sản xuất. Điểm 
nhấn của công nghệ Blockchain là tất cả thông tin đã được 
cập nhật lên hệ thống sẽ không thể chỉnh sửa hay thay đổi.
Tất cả các sản phẩm hàng hóa là đầu vào của chuỗi VfSC 
phải được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy bởi tổ chức 
chứng nhận độc lập và phải đảm bảo nguyên tắc truy xuất 
duy nhất, trực tuyến các thông tin chứng nhận hợp chuẩn, 
hợp quy đối với từng loại sản phẩm hàng hóa.

Ngày 10/10/2020, Vifotec đã cho vận hành xưởng sơ chế, 
đóng gói hơn 500m² tại số 130, Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với năng 
suất sản xuất hơn 2000kg nguyên liệu/ ngày.
- Xưởng sơ chế, đóng gói với các khu vực tiếp nhận nguyên 
liệu, khu vực sơ chế, kho bảo quản rộng rãi, sạch sẽ, cùng 
với các trang thiết bị hiện đại. Hệ thống sục rửa bằng dung 
dịch NaOCl có nồng độ phù hợp với từng loại rau, củ, quả.

- Vifotec đầu tư chuỗi cung ứng lạnh từ xe lạnh đến kho lạnh để đảm bảo độ tươi của sản phẩm từ khi thu hoạch 
cho đến tay người tiêu dùng : xe lạnh vận nguyên liệu từ trang trại tới cơ sơ chế biến và vận chuyển sản phẩm tới 
tay người tiêu dùng; hệ thống bảo quản gồm kho lạnh, kho đông lạnh.
- Vifotec được Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã cơ sở đóng gói các mặt hàng rau củ quả tươi đi xuất khẩu sang thị 
trường EU.
- Công ty áp dụng Hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.



DANH MỤC SẢN PHẨM
RAU

Cải thảo Súp lơ xanh

Bắp cải trắng: 
tròn, trái tim

Bắp cải tím Cà chua 

Súp lơ trắng



DANH MỤC SẢN PHẨM
RAU ĂN LÁ

Cải mèo Cải xanh

Cần ta

Cải ngồng Cải ngọt

Cải cúc



DANH MỤC SẢN PHẨM
RAU GIA VỊ

Ớt hiểm Hành khô

Tía Tô

Tỏi khô Húng láng

Kinh giới



DANH MỤC SẢN PHẨM
TRÁI CÂY

Nhãn Indo Thanh long trắng

Thanh long đỏ
Mít bóc múi 
cấp đông

Sầu riêng 
múi cấp đông

Dừa tươi 
kim cương/ trọcBơ booth

Xoài úc
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Thông tin liên hệ
Tầng 1, số 130 Nguyễn Đức Cảnh,
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội.

(+84) 24 3202 9199
(+84) 935386788

info@vifotec.com

https://vifotec.com


