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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao trong hoàn cảnh 

gặp nhiều khó khăn của năm 2011 

Tp Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 01 năm 2012, Công  ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 

(VFC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại khách sạn Legend và chính 

thức công bố doanh thu của công ty VFC năm tài chính 2011(9 tháng) đạt 1.082,6 tỷ 

đồng tăng 44% so với  cùng kỳ năm 2010. Đây là sự cố gắng vượt bậc của toàn thể thành 

viên VFC. 

Năm 2011 là năm có quá nhiều khó khăn để các ngành nghề phát triển. Trong khi đó, 

ngành nông nghiệp nói chung, ngành kinh doanh nông dược và Khử trùng của VFC nói 

riêng vẫn duy trì được hiệu quả  hoạt động kinh doanh và mức tăng trưởng của năm sau 

luôn cao hơn năm trước; trong đó ngành nông dược của VFC có doanh số nằm trong 

nhóm 3 công ty hàng đầu. 

“Lợi nhuận là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của bất cứ một doanh nghiệp 

nào. Nhưng với sứ mạng phát triển nền nông nghiệp và cải thiện môi trường sống tại Việt 

Nam, Chúng tôi thật sự tự hào vì VFC luôn đồng hành cùng người nông dân, cung cấp 

các sản phẩm tốt nhất hỗ trợ cây trồng và dịch vụ kiểm soát dịch hại qua việc ứng dụng 

công nghệ tiên tiến của thế giới. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã minh chứng 

rõ nét, khách hàng luôn an tâm khi tìm đến sản phẩm và dịch vụ của VFC. Sự hài lòng 

của khách hàng sẽ tiếp tục là mục tiêu quan trọng nhất của VFC trong chiến lược xây 

dựng và duy trì một doanh nghiệp vững mạnh trong tương lai”, ông Trương Công Cứ, 

Tổng giám đốc VFC chia sẻ. 

Bên cạnh sự phát triển kinh doanh ngày càng lớn mạnh của các ngành kinh doanh nông 

dược, Khử trùng, Pestmaster, Cho thuê cao ốc văn phòng; năm 2011, Công ty VFC đã 

tiếp tục đầu tư thêm vào lĩnh vực kinh doanh hạt giống. Với bề dày kinh nghiệm trong 

thương trường kinh doanh, công ty Syngenta  - công ty đa quốc gia của Thụy Sỹ - là công 

ty đang dẫn đầu thị phần về thuốc Bảo vệ Thực vật (BVTV) và hạt giống trên thế giới và 

tại Việt Nam – đã chọn VFC là nhà phân phối độc quyền hai giống bắp lai : NK66 và 

NK6326 đã và đang có vị thế trên thị trường Việt Nam. Tuy mới hình thành nhưng qua 9 

tháng hoạt động kinh doanh, ngành giống đã thu được kết quả rất khả quan, doanh thu 

vượt 20% kế hoạch năm 2011. 
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Ngày nay, với hệ thống hoạt động chuẩn mực, hiệu quả và đội ngũ kinh doanh hùng hậu 

với hơn 36 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp và khử trùng, năm 2012 công ty 

VFC sẽ phát triển và mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh thành khác nhằm  đem lại những 

sản phẩm có giá trị tốt nhất phục vụ người dân tại Việt Nam.  

 

THÔNG TIN VỀ VFC 

Sau hơn 36 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (Vietnam 

Fumigation Company - VFC) đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ Khử trùng và Kiểm 

soát dịch hại số 1 tại Việt Nam và là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh 

Nông dược trên cả nước.  Đây là động lực để VFC góp phần hoàn thành sứ mệnh "phát 

triển nền nông nghiệp và cải thiện môi trường sống tại Việt Nam", mang đến cho 

khách hàng sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao nhất.  

Tiền thân của VFC là Đội Khử trùng thuộc Phòng Vệ sinh Thảo mộc trực thuộc Sở Bảo 

vệ mùa màng – Tổng Nha Nông Nghiệp Sài Gòn từ những năm 1960. Sau năm 1975, Cục 

Bảo vệ thực vật tiếp nhận và hình thành hai Đội sát trùng I và II tại Hải Phòng và 

TP.HCM. Năm 1985, hai Đội sát trùng được nâng cấp thành hai công ty Khử trùng I và 

II, đóng ở hai cảng lớn Hải Phòng và Sài Gòn. Đến tháng 12/1993, các tổ chức Khử trùng 

thuộc Cục Bảo vệ Thực vật được hợp nhất thành Công ty Khử trùng Việt Nam (VFC), 

trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm. Từ năm 1994, thực hiện chiến 

lược phát triển kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề, VFC bắt đầu tham gia lĩnh vực kinh 

doanh Nông dược, trở thành một trong những nhà cung cấp sản phẩm nông dược hàng 

đầu trong nước và là đối tác quan trọng của các tập đoàn, công ty quốc tế nổi tiếng thế 

giới.  

Không chỉ phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, mà song song đó VFC 

còn chú trọng tham gia vào các hoạt động cộng đồng thiết thực, thường xuyên thực hiện 

các chuyến công tác xã hội, từ thiện đầy ý nghĩa như hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, xây 

dựng quỹ VFC nhằm hỗ trợ cho các em sinh viên nghèo đến trường, xử lý miễn phí các ổ 

dịch bệnh cho những khu người nghèo… Đây là một trong những chiến lược quan trọng 

của VFC trong việc thực hiện cam kết "nỗ lực tạo ra môi trường sống tốt hơn cho 

cộng đồng", đồng thời tạo nên giá trị văn hóa đậm tính nhân văn cho doanh nghiệp, góp 

phần xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu VFC.    
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Các giải thưởng VFC đạt được trong những năm qua 

 Năm 1989: Huân chương Lao động hạng III do Nhà nước trao tặng. 

 Năm 1998: trở thành điều phối viên dự án về các giải pháp thay thế Methyl 

Bromide của UNIDO/UNEP. 

 Năm 1999: đón nhận Huân chương Lao động hạng II do Nhà nước trao tặng; được 

công nhận là thành viên chính thức của Hiệp Hội 

 Khử Trùng Hàng Hải Quốc tế (IMFO) và Hiệp hội Quản lý Dịch hại  Quốc Gia 

Hoa Kỳ PMA USA). 

 Năm 2001: Huân chương Lao động hạng I do Nhà nước trao tặng. 

 Tháng 5/2002: Công ty khử trùng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ chất lượng 

ISO 9001:2000 do tổ chức BVQI-UKAS/ANSI-RAB chứng nhận. 

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:  

Anh Trần Tiến Thịnh - Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM 

Lầu 9, 29 Tôn Đức Thắng Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

ĐT: 848 3822 8097 – Ext: 631 

HP: 09 49 49 49 27 

Email: thinh.trantien@vfc.com.vn 

Website: www.vfc.com.vn  
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