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Các sản phẩm đã phát triển từ hành tím Vĩnh
Châu của TECHPAL Group

Hướng đầu tư mở rộng dự án nông nghiệp từ hành tím
Vĩnh Châu – Sóc Trăng của TECHPAL Group

Q & A ?

Một số đề xuất hỗ trợ của TECHPAL Group đối với các bộ
Ngành và UBND tỉnh Sóc Trăng

Sơ lược về TECHPAL Group

NỘI DUNG CHÍNH:
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1 trong 50 doanh nghiệp Khoa học và
Công nghệ đầu tiên của Hà Nội

Đi đầu trong lĩnh vực thiết kế, cung ứng
vật tư, thi công và vận hành, bảo dưỡng hệ
thống điện mặt trời.

Định hướng đầu tư, phát triển các choỗi dự
án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tại Việt Nam.

Chuyên tư vấn, nghiên cứu sản xuất thiết 
bị điện tử, tự động hóa phục vụ trong công 
nghiệp và dân dụng.

TECHPAL
Công ty Cổ phần Techpal



DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC
Đèn báo hiệu hàng hải dựa trên tín
hiệu vệ tinh 2010, thiết bị tiết kiệm
điện theo giờ mặt trời 2012, thiết bị
cảnh báo an ninh cháy nổ 2016, …

DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Dự án điện mặt trời tại Sóc Trăng với
quy mô 16.5 tỷ 2019, dự án điện
mặt trời quy mô 51 tỷ được đầu tư
tại Kiên Giang năm 2020, …

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI
Dự án chăn nuôi với quy mô 400
000 ngàn gà/ năm tại tỉnh Kiên
Giang năm 2021, dự án chăn nuôi
500 000 ngàn gà/ năm tại tỉnh
Nam Định 2022, …





GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM 
CAO CẤP TỪ 
HÀNH TÍM

Hành túi lưới
- Là hành nguyên củ được được tuyển chọn từ 10-30% hành loại 1 sơ chế sạch, cắt 

đầu cuống đóng trong túi lưới
- Phân loại theo kích thước: 300 g – 500 g – 1000 g
- Phân loại theo cấp: Thượng hạng – Cao cấp –Tiêu chuẩn
- Khách hang: Toàn quốc
- Được kiểm tra các tiêu chí chất lượng: vệ sinh an toàn thực phẩm, tồn du thuốc bảo 

vệ thực vật, tồn dư kim loại nặng, hàm lượng vi sinh vật
- Mẫu mã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp



GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM 
CAO CẤP TỪ 
HÀNH TÍM

Hành hút chân không
- Là hành nguyên củ được sơ chế sạch, 

cắt đầu cuống và loại bỏ vỏ khô được
đóng trong túi kín hút chân không để
bảo quản lâu dài

- Phân loại theo kích thước: 300 g –
500 g

- Phân loại theo cấp: Thượng hạng –
Cao cấp –Tiêu chuẩn

- Khách hang: Toàn quốc
- Được kiểm tra các tiêu chí chất lượng: 

vệ sinh an toàn thực phẩm, tồn du 
thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư kim loại
nặng, hàm lượng vi sinh vật



GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM 
CAO CẤP TỪ 
HÀNH TÍM

Hành thái lát hút chân không
- Là hành nguyên củ được sơ chế sạch, 

cắt đầu cuống và loại bỏ vỏ khô, làm
sạch, thái lát sau đó được đóng trong
túi kín hút chân không để bảo quản
lâu dài

- Phân loại theo kích thước: 300 g –
500 g

- Phân loại theo cấp: Thượng hạng –
Cao cấp –Tiêu chuẩn

- Khách hang: Toàn quốc
- Được kiểm tra các tiêu chí chất lượng: 

vệ sinh an toàn thực phẩm, tồn du 
thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư kim loại
nặng, hàm lượng vi sinh vật



GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM 
CAO CẤP TỪ 
HÀNH TÍM

Hành khô

- Là hành nguyên củ được sơ chế sạch, 
cắt đầu cuống và loại bỏ vỏ khô sau
đó được rửa sạch, thái lát, xấy và được
đóng trong túi kín hút chân không

- Phân loại theo kích thước: 300 g – 500 
g

- Phân loại theo cấp: Thượng hạng –
Cao cấp –Tiêu chuẩn

- Khách hang: Toàn quốc
- Được kiểm tra các tiêu chí chất lượng: 

vệ sinh an toàn thực phẩm, tồn du 
thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư kim loại
nặng, hàm lượng vi sinh vật



GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM 
CAO CẤP TỪ 
HÀNH TÍM

Bột hành
- Là hành nguyên củ được sơ chế sạch, cắt đầu cuống và loại bỏ vỏ khô sau đó được 

rửa sạch, thái lát, xấy, nghiền và được đóng trong túi kín hút chân không
- Phân loại theo kích thước: 300 g
- Phân loại theo cấp: Tiêu chuẩn
- Khách hang: Toàn quốc
- Được kiểm tra các tiêu chí chất lượng: vệ sinh an toàn thực phẩm, tồn du thuốc bảo 

vệ thực vật, tồn dư kim loại nặng, hàm lượng vi sinh vật



GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM 
CAO CẤP TỪ 
HÀNH TÍM

Hành đen
- Là hành nguyên củ được sơ

chế sạch, cắt đầu cuống và loại
bỏ vỏ khô sau đó được làm
sạch, sau đó cho vào lên men 
thành hành đen

- Phân loại theo kích thước:  500 
g- 1000 g 

- Phân loại theo cấp: Thượng
hạng

- Khách hang: Toàn quốc
- Được kiểm tra các tiêu chí chất

lượng: vệ sinh an toàn thực
phẩm, tồn du thuốc bảo vệ
thực vật, tồn dư kim loại nặng, 
hàm lượng vi sinh vật





ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

PHỤ PHẨM TỪ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN HÀNH TÍM

CHĂN NUÔI GÀ CÔNG 
NGHỆ CAO

QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
PHÂN HỮU CƠ

PHỤC VỤ VÙNG SẢN XUẤT 
ỚT ĐẶC SẢN

MÔ HÌNH KẾT HỢP
• Thu mua, chế biến, 

bảo quản và cung ứng
hành tím ra thị trường

• Chăn nuôi gà thương
phẩm gà ăn hành với
công thức thức ăn từ
hành tím

• Chế biển sản xuất
phân hữu cơ

• Sử dụng và cung ứng
phân hữu cơ phục vụ
trồng ớt, …



MỤC TIÊU DỰ ÁN

• Tận dụng nguồn hành tím Vĩnh Châu rất lớn để hình
thành thương hiệu gà ăn hành Sóc Trăng

• Mô hình dự án: chế biến hành tím -> phụ phẩm (lá hành, 
hành xây khô, hành không đạt tiêu chuẩn, …) -> chăn nuôi
gà -> sản xuất phân hữu cơ -> tái sản phục vụ trồng trọt
đặc biệt là trồng ớt

• Tạo ra công thức thức ăn chăn nuôi gà phù hợp đảm bảo
dinh dưỡng và tăng trưởng từ các phụ phẩm trong quá
trình trồng và chế biến hành tím

• Tạo ra mô hình nông nghiệp tuần hoàn
• Cung ứng ra thị trường các sản phẩm cao cấp từ hành 

tím, chăn nuôi gà, ớt với nhận diện thương hiệu riêng 
phục vụ phân khúc thị trường cao cấp

ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ



CÁC ĐỀ XUẤT KIÊN NGHỊ HỖ TRỢ

• Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Cho phép Vĩnh Châu tổ chức
chăn nuôi gà ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn ở vị trí phù
hợp để kết hợp với vùng trồng hành, trồng ớt

• Đối với sở Khoa học và Công nghệ: (1)-Hỗ trợ xây dựng và thí
điểm công thức thức ăn chăn nuôi trên cơ sở tận dụng tối đa các
phụ phẩm từ hành tím Vĩnh Châu mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng và
tăng trưởng. (2)-Hỗ trợ quy trình công nghệ sản xuất phân hữu
cơ từ phần gà. (3)-Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu gà ăn
hành Sóc Trăng

• Đối với Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu: Hỡ trợ nhà đầu tư tìm
kiếm mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, cấp phép đầu tư. Vận động
bà con tham gia thí điểm các khâu: trồng ớt và các cây trồng sử
dụng phân hữu cơ, thu mua phụ phẩm cung ứng cho nhà đầu tư

• Đối với sở Công thương: Hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương
hiệu gà ăn hành đưa thành một sản phẩm đặc thù của tỉnh Sóc
Trăng giới thiệu trong các hội chợ

ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ



CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


