


Cargill là tập đoàn của Hoa Kỳ chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nông 
nghiệp, thực phẩm, công nghiệp và tài chính trên toàn cầu. Luôn đồng hành 
cùng nông dân, khách hàng, chính phủ và cộng đồng, Cargill góp phần giúp 
người dân phát triển thịnh vượng bằng sự thấu hiểu sâu sắc và bề dày kinh 
nghiệm hơn 150 năm trong những lĩnh vực mà tập đoàn tham gia kinh doanh. 
Cargill hiện có 155.000 nhân viên làm việc tại 70 quốc gia, cam kết nuôi dưỡng 
thế giới theo một phương thức có trách nhiệm, giảm thiểu tác hại đến môi 
trường và cải thiện đời sống cộng đồng nơi Cargill hiện diện và làm việc.

Cargill có mặt tại Việt Nam từ tháng 2/1995 với các Văn phòng Đại diện đầu tiên 
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10/1995, Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam được thành lập. Tháng 12/2009, Cargill Việt Nam trở thành công ty đầu tiên 
của Hoa Kỳ được cấp giấy phép phân phối hàng hóa trực tiếp tại Việt Nam. Hiện 
nay, Cargill Việt Nam có hơn 2.000 nhân viên làm việc tại 23 cơ sở trên cả nước, 
hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu 
sản xuất thực phẩm và nước giải khát, cung ứng nông sản, sắt thép và nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi chuyên biệt.
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Dinh dưỡng vật nuôi: Cargill là một trong những công ty dinh dưỡng vật nuôi hàng đầu tại Việt 
Nam,  sản xuất nguyên liệu và thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc và thủy sản. Tính đến cuối năm 
2016, chúng tôi có  11 nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi tại Nghệ An, Đồng Nai (2),Cần Thơ, 
Tiền Giang, Long An (2), Đồng Tháp, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nam. Ngành Dinh dưỡng Vật nuôi 
của Cargill (gọi tắt là CAN) bao gồm 3 đơn vị kinh doanh:  sản xuất Thức ăn Chăn nuôi (CFN), sản 
xuất Hỗn hợp Chất Bổ sung (CPN), và sản xuất  Dinh dưỡng Thủy sản (CQN). Tháng 11/2011, 
Cargill hoàn tất việc mua lại Provimi, một công ty toàn cầu về dinh dưỡng vật nuôi. Tiếp đến, vào 
tháng 10/2015, CAN tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ sáp nhập với EWOS, đây là một trong các 
vụ thâu tóm lớn nhất toàn cầu trong lịch sử của Cargill. Tại Việt Nam, Ewos đã có mặt từ năm 
2008; sau đó sáp nhập với Cargill để hình thành đơn vị sản xuất và kinh doanh Dinh dưỡng Thủy 
sản (CQN) và trở thành một trong những nhãn hiệu hàng đầu về thức ăn cho cá lóc và cá rô phi 
tại Việt Nam.

Nguyên liệu thực phẩm và nước giải khát: Chúng tôi nhập khẩu, cung cấp cho các nhà sản xuất 
thực phẩm và nước giải khát một danh mục nguyên liệu chuyên biệt đa dạng, bao gồm các 
nguyên liệu giúp nâng cao sức khỏe, và phụ gia.

Lĩnh vực Hoạt động

Cung ứng nông sản:  Chúng tôi cung cấp bã đậu nành, lúa mì, bắp, bã dừa, bã cải, đậu nành và 
các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi khác. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, các đơn vị và hộ chăn nuôi heo và gia cầm, nhà sản xuất cá liên hoàn 
và tổng hợp, nhà sản xuất thực phẩm và nước giải khát, nhà máy bột mì. Chúng tôi đang đầu tư 
xây dựng một kho nguyên liệu hiện đại với sức chứa 80.000 tấn tại cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng 
Tàu) nhằm lưu trữ và phân phối các loại ngũ cốc và hạt có dầu cho khách hàng một cách thuận 
tiện và hiệu quả. Dự kiến nhà kho mới này sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2018. 

Sắt thép: Cargill là một trong những đơn vị kinh doanh thép hàng đầu tại Việt Nam, phục vụ các 
nhà máy thép trong nước. Chúng tôi cung cấp quặng sắt, thép cán nguội và cán nóng dạng tấm, 
thép cuộn, và phôi thép.       

Nguyên liệu thức ăn chuyên biệt:  Chúng tôi mở rộng thêm hoạt động thương mại tại Việt Nam 
bằng việc phân phối các sản phẩm đạm bắp từ Bộ phận Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Bắp 
Phục vụ Chăn nuôi Khu vực  Bắc Mỹ (NACM), bắt đầu với sản phẩm thương mại Empyreal®75. Đây 
là sản phẩm bắp cao đạm chuyên dụng thế hệ mới, sản xuất theo công nghệ độc quyền mà 
Cargill đã được cấp bằng sáng chế. Sản phẩm này, với công thức dinh dưỡng tối ưu, có thể được 
sử dụng như một giải pháp thay thế thức ăn cho cá.     



Năm 2015 đánh dấu những cột mốc quan trọng trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi 
tổ chức kỷ niệm 150 năm thành lập Tập đoàn Cargill trên toàn cầu và kỷ niệm 
20 năm có mặt tại Việt Nam. Đầu tháng 3 năm 2016, Cargill Việt Nam được vinh danh 
bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với Giải thưởng dành cho Doanh nghiệp Xuất sắc (giải 
thưởng ACE); Cargill vinh dự nhận giải thưởng này cho những đóng góp trong  lĩnh vực 
nhân quyền thông qua các hoạt động thiện nguyện CARES của chúng tôi cũng như hoạt 
động thương mại với nông dân trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi và trồng trọt Cacao. 

Trong bốn năm liên tiếp từ 2013 đến 2016, Cargill Việt Nam đã đạt danh hiệu “Nơi làm 
việc tốt nhất” trong ngành Nông nghiệp/Thức ăn Chăn nuôi/Lâm Nghiệp 
thông qua bình chọn trong cuộc khảo sát được tiến hành bởi Anphabe/Nielsen. Chúng 
tôi cũng đồng thời được xếp hạng trong danh sách 50 công ty hàng đầu được 
yêu thích thuộc mọi ngành nghề tại Việt Nam.  Đây chính là sự ghi nhận quý báu 
về chất lượng nhân viên cũng như chất lượng môi trường nơi chúng tôi làm việc, theo 
những giá trị sống và nguyên tắc hướng dẫn của Cargill trong suốt hơn 20 năm qua tại 
Việt Nam.

Hành trình hơn 20 Năm
tại Việt Nam



Ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà chúng tôi có hiện diện, chúng tôi cam kết kinh doanh với mức 
độ Chính trực và Trách nhiệm cao nhất.  Các đơn vị sản xuất - kinh doanh và nhân viên của chúng 
tôi  tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng địa phương nơi chúng tôi có mặt, làm việc và làm 
kinh doanh.

Chương trình xây dựng trường học của Cargill bắt đầu từ năm 1997 với 
sự tham gia của đội ngũ nhân viên tình nguyện vào toàn bộ quá trình tổ 
chức, từ việc huy động vốn và lựa chọn địa điểm xây dựng trường, quản 
lý xây dựng, bàn giao và kiểm tra theo dõi. Chúng tôi cam kết tới năm 
2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng được 100 trường học cho Việt 
Nam. Một trường học điển hình bao gồm bốn hoặc năm lớp học, một 
sân trường, hàng rào và phòng vệ sinh, phục vụ được khoảng 150 học 
sinh. 

Nhờ những nỗ lực trong xây dựng trường học, Cargill đã nhận được giải 
thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Phó Thủ tướng Chính 
phủ trong năm 2007, và năm 2009 vinh dự đón nhận Huân chương Lao 
động Hạng  3 do Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trao tặng.

Một Doanh nghiệp có Trách nhiệm

Cải thiện đời sống của người chăn nuôi: Kể từ năm 1997, chúng tôi đã 
thường xuyên tiến hành các buổi huấn luyện cho nông dân nhằm giúp 
họ thực hành tốt nhất trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi. 
Mục tiêu của chúng tôi là giúp nâng cao sức khỏe vật nuôi và năng suất 
chăn nuôi, nhờ đó cải thiện thu nhập cho người chăn nuôi. Đến nay, 
chương trình đã mang lại lợi ích cho hơn 1,6 triệu nông dân tại Việt Nam    

Thay đổi cuộc sống thông qua giáo dục: Dưới sự bảo trợ của Cargill  
Cares, một hoạt động tình nguyện do nhân viên Cargill chủ trì, tính đến 
tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã quyên góp được hơn 5 triệu đô la Mỹ 
và xây dựng được 84 trường học trên toàn quốc, mang lại lợi ích giáo 
dục cho hơn 13.500 trẻ em Việt Nam.   
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