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GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

• Việt Nam có rất nhiều loại Khoai Lang , nhưng nổi trội nhất là Khoai Lang Giống Nhật (viết tắt KLGN) vì KLGN có hình dáng thon, dài. Với lớp vỏ bên 

ngoài màu tím, trong ruột thì vàng, hương vị ngọt dịu nhẹ, bùi nên chiếm được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước nói riêng và trên 

thế giới nói chung.

• Trong khoai lang Nhật chứa rất nhiều vitamin, chất xơ và giàu khoáng chất… giúp bổ sung đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế, 

người Nhật đánh giá rất cao loại củ này.Trung bình trong mỗi củ khoai lang có chứa khoảng 26g tinh bột và chỉ bằng 1/2 lượng tinh bột có trong củ 

khoai tây và 1/3 tinh bột trong cơm trắng. Lượng tinh bột vừa đủ này có thể giúp người ăn no lâu mà không cần hấp thụ quá nhiều thức ăn khác, rất 

tốt đối với những người dùng khoai lang để giảm cân. Khoai được xem là loại thực phẩm vàng đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ vì trong khoai lang 

Nhật chứa rất nhiều vitamin và chất xơ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

• Hiện tại ở Việt Nam KLGN chủ yếu được trồng ở 4 tỉnh Tây Nguyên , Đaklak , Đak Nông , Lâm Đồng , Gia Lai . Tuy nhiên người nông dân Tây 

Nguyên canh tác theo tính tự phát và kinh nghiệm truyền miệng dẫn tới rất nhiều bất cập trong canh tác cây KLGN chất lượng sản phẩm giảm , giá trị 

thấp . nhận thấy nhiều bất cập trong việc canh tác cây KLGN chúng tôi đã nghiên cứu và tiến hành nâng cấp , sửa đổi cách canh tác hiện tại theo 

hướng chuyên nghiệp ,và hiệu quả cao hơn , chính vì vậy dự án “ HỆ THỐNG TRANG TRẠI TRỒNG KHOAI LANG NHẬT XUẤT KHẨU THEO 

PHUONG PHÁP HỮU CƠ THÂM CANH “ ra đời  .



NHỮNG MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

 Xây dựng mô hình sản xuất, thương mại khép kín trực tiếp từ sản xuất đến  khách hàng (từ trang trại 

đến các công ty thu mua, chế biến, xuất khẩu).

 Áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhất, kinh nghiệm từ các chuyên gia vào sản xuất.

 Sản xuất sản phẩm khoai lang Nhật theo tiêu chuẩn sạch hữu cơ, có chất lượng cao, mang lại giá trị 

kinh tế cao.

 Đạt được chứng nhận BLOBALG.A.P về vệ sinh an toàn thực phẩm 

 Xây dựng một thương hiệu về trang trại khoang lang Nhật hữu cơ

 Phát triển thành hệ thống các chuỗi trang trại theo mô hình đầu tư, nhượng quyền kết hợp trên cả 

nước.



CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT TRANG TRẠI DỰ ÁN

Dự án sẽ được thực hiện trên diện tích khoảng 100 ha (Nam Bộ), sản xuất luân 

phiên như sau: Chia 100 ha thành 50 thửa mỗi thửa có diện tích là 2ha đánh 

số thứ tự từ cho các thửa từ 1-50, tạo sự chuyên nghiệp cho việc chăm sóc 

cũng như quản lý mỗi lần xuống giống, tức sẽ làm 5 thửa 1 tương đương với 

10 ha .100 ha ta chia ra trồng thành 10 lần trong 1 năm. Tức là sẽ trồng 10 ha 

1 lần, 10 ngày sau lại xuống thêm 10 ha nữa cứ thế ta nối tiếp tạo ra 1 vòng 

tuần hoàn. Điều này tránh được việc đầu tư cục bộ cũng như dồn ứ nhân lực 

và giảm thiểu tối đa rủi do, tạo ra một nguồn cung cấp ổn định cho khách 

hàng. Từ khi xuống giống cây khoai lang Nhật cho đến khi thu hoạch thời gian 

là 135 ngày tức 4,5 tháng . Sau khi thu hoạch thửa đầu tiên thì chỉ sau 10 ngày 

lại được thu hoạch nối tiếp rút ngắn thời gian thu hồi vốn tạo ra dòng vốn để tái 

đầu tư cho những lượt tiếp theo .



MÔ HÌNH CỦA DỰ ÁN

Công ty trực tiếp đầu tư thực hiện toàn bộ Nhượng quyền sản xuất, bao tiêu đầu ra

- Diện tích thực hiện 100 ha ( nam bộ ) 

- Thiết kế mô hình chuẩn chuyên nghiệp có chỗ 

ăn nghỉ cho công nhân sau giờ làm

việc , có kho bãi tạp kết nguyên vật liệu và trang 

thiết bị máy móc 

- chia tách thửa làm đường đi thuận lợi cho việc 

chăm sóc và thu hoạch . 

Hình thức này giống như nhiều mô hình chuỗi 

nông nghiệp/lâm nghiệp hiện nay. Công ty sẽ tư 

vấn, cung cấp khoa học, vật tư, kỹ thuật, giống, 

…, đối tác chỉ cần bỏ vốn, công sức trồng. Sau đó 

công ty ký hợp đồng, bao lo đầu ra với mức lợi 

nhuận cam kết có lợi.



NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TRANG TRẠI DỰ ÁN

 Thay đổi hoàn toàn từ mô hình canh tác du mục truyền thống tốn rất nhiều công sức, chất lượng khoai 

lang kém sang mô hình thâm canh hữu cơ, chuyên biệt, được đầu tư bài bản, cho hiệu quả cao, chất 

lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

 Ổn định nguồn cung cấp và chất lượng sản phẩm tạo lên sự tin tưởng và yên tâm cho đối tác

 Tối ưu hoá lợi nhuận sau thu hoạch với sự quản lý và phân bổ các nguồn lực, kế hoạch sản xuất khoa 

học, hợp lý. Tạo ra sản phẩm chuẩn chất lượng để đáp ứng cho những khách hàng khó tính nhất 

 Tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương lâu dài.



SÁNG LẬP DỰ ÁN

Họ Và Tên : Mai Tuấn Anh

Sinh năm : 1990

Địa chỉ : An Thung , Tiên Cường , Tiên Lãng , Tp Hải Phòng

Chỗ ở hiện nay: 39 Tô Vĩnh Diện , TT Chư Sê , Huyện Chư Sê Tỉnh Gia Lai

Kinh nghiệm:

- Có gần 10 năm trong lĩnh vực sản xuất, mua bán khoai lang Nhật

- Hiểu rõ sản phẩm, quy trình, con người, các hệ thống liên quan đến sản xuất khoai lang.

- Có đội ngũ kỹ thuật, công nhân, lao động sản xuất nhiều kinh nghiệm

- Có các mối quan hệ cần thiết để giải quyết các khó khăn, vấn đề của dự án

- Có sẵn các đối tác cho đầu ra của dự án.



KÊNH BÁN HÀNG

 Bán trực tiếp cho thương lái tại địa phương

 Bán qua kênh online (web, mạng xã hội, sàn tmđt, …)

 Ký kết hợp đồng trực tiếp với các cty xuất khẩu nông sản 

(phương án chính)

 Tạo ra một thương hiệu riêng tự mình sơ chế và Bán 

Hàng (hướng đến trong tương lai khi nguồn lực có đủ, các 

sản phẩm như khoa lang sấy, bánh, kẹo, bột,..



TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA DỰ ÁN

• Sử dụng chế phẩm QXT ( Quang xúc tác ánh sáng ) để phân giải dư lượng thuốc BVTV 

còn tồn tại trong đất. Và diệt nấm khuẩn tuyến trùng gây bệnh cho cây trong đất

• Bơm trả lại cho đất hệ vi sinh nhân tạo, để phân giải và chuyển hoá chất hữu cơ, vô cơ 

thành dinh dưỡng cho cây dễ hấp thu hơn. Và có khả năng nâng cao kháng thể tự nhiên 

cho cây KLN.

• Bơm trả lại cho đất các chất vi khoáng, được nghiên cứu bởi các nhà khoa học hàng đầu 

của Việt Nam không có chất làm hại cho đất .

• Nhổ cỏ bằng tay , không đưa các chất diệt cỏ xuống đất.

=> Hướng đến xây dựng được một hệ sinh thái sản xuất tự thiên, phát triển bền vững, 

sản phẩm khoai lang sạch, có chất lượng cao.



TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA DỰ ÁN
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còn tồn tại trong đất. Và diệt nấm khuẩn tuyến trùng gây bệnh cho cây trong đất

• Bơm trả lại cho đất hệ vi sinh nhân tạo, để phân giải và chuyển hoá chất hữu cơ, vô cơ 

thành dinh dưỡng cho cây dễ hấp thu hơn. Và có khả năng nâng cao kháng thể tự nhiên 
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• Bơm trả lại cho đất các chất vi khoáng, được nghiên cứu bởi các nhà khoa học hàng đầu 

của Việt Nam không có chất làm hại cho đất .

• Nhổ cỏ bằng tay , không đưa các chất diệt cỏ xuống đất.

• => Hướng đến xây dựng được một hệ sinh thái sản xuất tự thiên, phát triển bền 

vững, sản phẩm khoai lang sạch, có chất lượng cao.



TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Chi phí dự kiến

Chi phí đầu tư cho 1 ha trong 4,5 tháng ước tính là 150.000.000 ( VND ) gồm: Tiền thuê đất , giống, phân lân, trang thiết 

bị , nhân công , thu hoạch .

Lợi nhuận ước tính

Lợi nhuận thu nhập được của 1ha sau 4,5 tháng là giao động từ 50.000.000 ( VND ) đến 250.000.000 ( VND ) ( tuỳ vào 

sản lượng và thời giá ).

Mục tiêu cho Dự án

Dự án đặt mục tiêu cho dự án trong 5 năm có doanh thu là 150 tỷ, lợi nhuận ròng 15-20%.



GỌI VỐN ĐẦU TƯ

a. Hình thức cổ phần dự án

Dự án muốn huy động 20 tỷ VNĐ cho 40% cổ phần công ty (công ty sở hữu và thực hiện dự án này). Số tiền 20 tỷ 

này sẽ được sử dụng để đầu tư toàn bộ cho dự án. Nhà đầu tư có thể trực tiếp/gián tiếp tham gia vào thực hiện dự án.

b. Hình thức trái phiếu chuyển đổi vào dự án.

Trái phiếu đầu tư chuyển đổi vào dự án (hay còn gọi là khoản vay chuyển đổi), % lãi suất dự kiến 10%/1 năm. Sau 4 

năm (hoặc tùy theo thỏa thuận), nhà đầu tư có thể chuyển đổi khoản cho vay này thành cổ phần dự án nếu muốn.

Dự án mong muốn được hợp tác với nhà đầu tư hiểu về nông nghiệp và có các lợi thế liên quan đến dự án. Giúp cùng 

hỗ trợ thực hiện dự án.
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CAM KẾT VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

 - Tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt nam về hoạt động doanh nghiệp và đầu tư.

 - Có đầy đủ các giấy tờ, pháp lý, hợp đồng rằng buộc lợi ích, trách nhiệm với các nhà đầu tư.

 - Trung thực, minh bạch các thông tin về dự án với các nhà đầu tư

 - Giải trình các câu hỏi/yêu cầu của nhà đầu tư một cách chi tiết, cặn kẽ

 - Có các kế hoạch chi tiết thực hiện dự án khi nhận được khoản đầu tư, đảm bảo khoản đầu tư được 

sử dụng đúng mục đích.

 - Bảo mật thông tin nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư yêu cầu)

 - Thường xuyên báo cáo giải trình với các nhà đầu tư về dự án khi nhận được đầu tư.



THÔNG TIN CÔNG TY

• Tên doanh nghiệp/công ty: Cty Cổ Phần Tập Đoàn GNM ViệtNam

• Địa chỉ doanh nghiệp: 39 Tô Viễn Diện – Chư Sê –Gia Lai

• Số hotline doanh nghiệp: 02693835555

• Email cá nhân : phongdatgroup@gmail.com

• Email cty : gnmgroup5555@gmail.com 

• Website:https://gnmgroup.com.vn

• Facebook: Công ty cổ phần tập đoàn GNM Việt Nam

• Chức vụ/bộ phận: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc

• Số di dộng/Zalo: 0936800777

• Địa chỉ cá nhân: 39 Tô Viễn Diện – Chư Sê –Gia Lai

• Email cá nhân:

• Facebook cá nhân: Mai Tuấn Anh

https://gnmgroup.com.vn/


Một số hình ảnh


