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NỘI DUNG

• Sáng 30/11/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi thăm và khảo sát vùng nuôi cá tra ứng dụng công nghệ cao của
Công ty Cổ phần Nam Việt tại xã Bình Phú huyện Châu Phú (An Giang) trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh An Giang.
Tại vùng nuôi Bình Phú, Chủ tịch Quốc hội đã thử nghiệm hệ thống cho ăn tự động được điều khiển trên phần mềm laptop của
Navico.

• Tham gia cùng đoàn công tác có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân;
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

• Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
các khâu sản xuất ngành hàng cá tra của Công ty Cổ phần Nam Việt, đánh giá cao sự sáng tạo của Navico:

1. Mô hình kinh doanh khép kín từ sản xuất giống, nuôi, thu hoạch, chế biến cùng thị trường ổn định giúp Navio chủ động và
không phụ thuộc vào bên ngoài. Hệ thống tự động giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát thời gian, số lượng cho ăn, cấp
thoát nước và kiểm tra môi trường qua phần mềm rất tiện lợi

2. Sẽ làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến vấn đề xuất khẩu sang châu Âu để giúp gỡ bỏ thẻ vàng cho ngành cá
tra Việt Nam

3. Nghiên cứu dự thảo sửa đổi Luật đất đai để có chính sách phù hợp cho các cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra đề nghị
Ngân hàng nghiên cứu để có chính sách lãi suất phù hợp cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn như
Navico

4. Khuyến khích các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhưng không vi phạm luật thương mại quốc tế

• Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội chúc Navico tiếp tục phát triển bền vững và trở thành điểm sáng của ngành cũng như
bày tỏ mong muốn quay lại xem khi vùng nuôi được hoàn thành.



Chủ tịch Quốc hội xem chương trình cho ăn tự động



Hệ thống cho ăn tự động của Navico



TGĐ Navico Doãn Tới phát biểu tại cuộc họp



Đoàn công tác tại vùng nuôi Bình Phú



Thăm hỏi người dân tại khu vực Bình Phú



THANK YOU!
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