
KHẢO SÁT NHU CẦU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ NĂM 2018 TẠI CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG KHÔI 

Trong khuôn khổ Chương trình khoa 

học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 

bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai năm 2018. Ngày 5/7/2018 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Đồng Nai phối hợp với 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành khảo sát nhu cầu 

tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ của Công ty TNHH MTV Trọng 

Khôi tại tổ 9, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

 

Qua thực tế làm việc, Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng ghi nhận công ty 

hiện có khoảng 200ha đang đưa vào sử 

dụng, trong đó có 10 ha trồng cam sành, 

15 ha trồng các loại cây ăn trái khác như 

bơ, bưởi, lựu, táo, mãng cầu na… Phần 

diện tích còn lại 175 ha công ty sử dụng 

vào mục đích chăn nuôi như mở trang trại 

chăn nuôi gà, chăn nuôi heo, chăn nuôi bò. Công ty đang phát triển trồng trọt và 

chăn nuôi theo mô hình vườn ao chuồng. 

Đối với 10ha trồng cam sành, công ty tiến hành trồng theo hướng VietGap 

nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao tính 

cạnh tranh của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Chi phí để 



xây dựng VietGap cho 10 ha cam sành khoảng 102.000.000 đồng. Sau khi đơn vị 

được cấp Giấy chứng nhận VietGap Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng sẽ hỗ trợ cho đơn vị số tiền 100.000.000 đồng theo mức chi quy định trong 

quyết định 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban 

hành khổ Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ 

trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020. 

Ngọc Mai – Văn phòng TBT Đồng Nai 


