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Sáng ngày 8/1/2019, Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Nam Việt – Bình Phú đã tổ chức lễ khởi
công với sự tham gia của gần 400 khách mời. Dự án này đã được lãnh đạo tỉnh An Giang trao
quyết định chủ trương đầu tư đầu tư 600ha nuôi cá tra công nghệ cao ở huyện Châu Phú, với số
vốn khoảng 4.000 tỷ đồng.

Ông Doãn Chí Thiên (Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Nam Việt – Bình Phú) nhận
quyết định chủ trương đầu tư
Vào tháng 11-2018, HĐQT Navico đã quyết định đầu tư 540 tỷ đồng để góp vốn 100% vào Công
ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú. Đây là chiến lược mở rộng thêm vùng nuôi
của Nam Việt và giúp bảo đảm nguồn cung cá nguyên liệu cho kế hoạch mở rộng thị trường xuất
khẩu. Công ty đã hoàn tất việc mua 500 ha đất phục vụ cho đầu tư dự án.
Dự án được xây dựng trong năm 2019 - 2020. Điểm nổi bật của dự án là quy mô lớn, tập trung,
ứng dụng công nghệ cao và xuất khẩu 100% - dự án đã đáp ứng được hết các tiêu chí khắt khe như
kích cỡ đồng đều, đúng hẹn, đảm bảo yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường.... Dự án được chia thành
2 khu, bao gồm khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao (diện tích nuôi 150 ha, vốn đầu tư
1.000 tỷ đồng) và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thuỷ sản, nuôi cá tra thương
phẩm (diện tích nuôi 450 ha, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng).
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Sơ đồ Khu nuôi trồng thủy sản Bình Phú
Công nghệ cao bao gồm tự động hóa trong khâu quản lý vận hành: bơm nước, cho ăn, thu hoạch,
vận chuyển… Quản lý môi trường hiệu quả theo công nghệ hợp tác với Nhật với việc sử dụng
công nghệ sục khí nano và chất xúc tác bakture để xử lý nước trong ao nuôi, giúp dự án không cần
xả thải nước ao ra môi trường, không cần nạo hút bùn đáy ao bằng phương pháp cơ học như hiện
nay, qua đó góp phần bảo vệ môi trường. Nghiên cứu và tuyển chọn giống theo công nghệ được
chuyển giao từ Israel giúp giảm tỷ lệ hao hụt hiệu quả.
Hiện tại, Navico có tổng cộng 330ha vùng nuôi, cung cấp 95.000 tấn cá tra nguyên liệu mỗi năm
và công suất sẽ được nâng lên 120.000 tấn mỗi năm sau khi Nam Việt Bình Phú đi vào hoạt động
quý IV-2019. Tổng giá trị xuất khẩu của ANV sẽ tăng gấp đôi (khoảng 250-300 triệu USD/năm),
riêng dự án này đóng góp khoảng 150 triệu USD.
Ngoài ra, dự án sẽ được miễn giảm thuế nhờ hoạt động nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Theo
đó, 3 năm đầu sẽ được thuế suất ưu đãi 0%, 9 năm tiếp theo 5% và những năm còn lại mức thuế
sẽ là 10%.
Với việc thành lập Khu nuôi trồng giống cá tra công nghệ cao 3 cấp, Tập đoàn Nam Việt sẽ hoàn
thành chuỗi giá trị cung ứng đảm bảo 100% nguồn cung con giống chất lượng cao cho việc nuôi
trồng và chế biến xuất khẩu, giúp tối đa hóa hiệu quả kinh tế. Tình hình xuất khẩu cá tra của Navico
đang rất thuận lợi; dự kiến cả năm 2018 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 147 triệu USD. Trong
năm 2019, Nam Việt đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ
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đồng nhờ vào nguồn cung cá tra nguyên liệu tăng thêm từ vùng nuôi Bình Phú và đạt được mức
sản lượng giúp tiết kiệm tối đa chi phí.

Tiến hành nghi thức khởi công
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