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Tầm nhìn sứ mệnh

Cung cấp nguồn nguyên liệu Thức Ăn Chăn Nuôi chất lượng, 
an toàn với giá thành cạnh tranh đến các nhà máy sản xuất, 
trại chăn nuôi. Trở thành cầu nối giao thương trong lĩnh vực 
nguyên liệu Thức Ăn Chăn Nuôi, góp phần phát triển nền Nông nghiệp 
Việt Nam và mang lại các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng.



Lịch sử hình thành

2010Hình thành
Thành lập Công ty TNHH 
TM-DV Tân Hữu Quí, tập trung 
vào lĩnh vực thương mại nguyên liệu 
TACN cho các nhà máy sản xuất lớn
như Ajinomoto, Interflour, Hoogwegt, 
Mixscience, ...

2016Phát triển
Hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp, hệ thống vận 
hành, liên tục mở rộng lĩnh vực phân 
phối và mạng lưới Khách hàng lớn

2020Tăng tốc
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản trị vận hành, xây dựng thương 
hiện nhận diện, đào tạo đội ngũ, nâng 
cao chất lượng dịch vụ

2022Bức phá
Mở rộng phân khúc Khách hàng và 
sản phẩm, trực tiếp tổ chức sản xuất 
sản phẩm của công ty, xây dựng hệ 
thống vận chuyển, phân phối



Định hướng kinh doanh

Trang trại
CHĂN NUÔI QUY MÔ LỚN
Là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp uy 
tín, đồng thời Công ty trực tiếp sản xuất các sản 
phẩm có chất lượng để cung cấp nguyên liệu 
cho các trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Nhà máy
THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Nhập khẩu trực tiếp và thương mại trong nước, 
đồng thời là nhà phân phối chiến lược để cung 
cấp cho các Khách hàng là những nhà máy sản 
xuất Thức ăn có tên tuổi trong nước

THƯƠNG MẠI

SẢN XUẤT

PHÂN PHỐI



NÔNG SẢN
Tân Hữu Quí tập trung vào các
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
trọng yếu cốt lõi như Cám mì,
Cám cọ, Lúa mì, Lúa mạch,
Đậu Nành, DDGS, ... PHỤ GIA

Tân Hữu Quí tập trung vào các
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
trọng yếu cốt lõi như Cám mì,
Cám cọ, Lúa mì, Lúa mạch,
Đậu Nành, DDGS, ...

Lúa mì

Lúa mạch

Bã nành

FML

Acid Amin

ProtamAjitein

Sản phẩm dịch vụ

Cám cọ



Tân Hữu Quí với kinh nghiệm hơn 11 năm trong 
lĩnh vực kinh doanh thương mại nguyên liệu 

Thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, luôn giữ chữ tín và 
sự tận tâm làm tôn chỉ hoạt động, từ đó tạo nên sự 

khác biệt và tín nhiệm của các Khách hàng lớn

Sự khác biệt 
của Tân Hữu Quí

Chất lượng
hàng hóa

Chính sách
giá cạnh tranh

Uy tín trong
giao dịch

Đội ngũ có
chuyên môn

Chất lượng
dịch vụ cao

Nông sản



Phụ gia

Không chỉ là nhà cung cấp phụ gia, 
Tân Hữu Quí tự hào là đơn vị dẫn đầu 
thị trường về dòng sản phẩm Đạm 
Đơn Bào hiện đang là xu hướng của thị 
trường chăn nuôi

Nhóm
BỔ SUNG

Nhóm
ACID AMIN

Sự khác biệt 
của Tân Hữu Quí

Nhóm
ĐẠM ĐƠN BÀO



Nhóm Đạm Đơn Bào NHÀ CUNG CẤP ĐẠM ĐƠN BÀO
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

FML

ĐẠM ĐƠN BÀO
dạng lỏng 25% đạm

PROCELL Plus
Đạm nấm men 68%

Protam

SEWON PROTAM
Đạm nấm men 68%

AJITEIN
Đạm đơn bào 52%

PROCELL Plus
Đạm nấm men 68%

PROCELL Plus
Đạm nấm men 68%



Nhóm Acid Amin

Lysine

Choline

Methionine

DCP

MCP

Nhóm bổ sung

Mix-Alive

Energyval



Thấu hiểu nhu cầu và giúp 
Khách hàng xây dựng 

giải pháp hiệu quả

Giải pháp tối ưu hiệu quả

Tư vấn giải pháp

Thấu hiểu nhu cầu và giúp 
Khách hàng xây dựng 

giải pháp hiệu quả

Cung cấp hàng hóa

Thấu hiểu nhu cầu và giúp 
Khách hàng xây dựng 

giải pháp hiệu quả

Giao nhận vận chuyển

Thấu hiểu nhu cầu và giúp 
Khách hàng xây dựng 

giải pháp hiệu quả

Đồng hành lâu dài



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHHỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PHÒNG KINH DOANH 
NÔNG SẢN

PHÒNG KINH DOANH 
PHỤ GIA

PHÒNG CUNG VẬN

PHÒNG THU MUA

PHÒNG TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

PHÒNG MARKETING

Trợ lý Giám Đốc

Cơ cấu tổ chức



Tinh thần tập thể & trách nhiệm

Đào tạo giỏi nghiệp vụ

Văn hóa nội bộ

Phát triển bản thân Năng động Gắn kết



Khách hàng tiêu biểuĐổi sự tận tâm,
lấy sự tin tưởng



Đối tác tiêu biểu



Ms. BÙI THỊ PHALEL
TRƯỞNG PHÒNG PHỤ GIA
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