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LỜI GIỚI THIỆU 

------ o0o ------ 

Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Nam, Vietnamese Aquaculture Larvae Co., Ltd., 

gọi tắt là: VAL, được thành lập từ năm 2006. Số ĐKKD: 4300342562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Quảng Ngãi cấp. 

Là một công ty tiên phong ứng dụng công nghệ sinh, sinh học phân tử trong sản xuất men vi 

sinh và sản xuất tôm giống sạch bệnh, đáp ứng theo hướng phát triển bềnh vững. 

Hiện Công ty chúng tôi có hai Chi Nhánh: 

Chi nhánh 1: Mỹ Tường – Nhơn Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận 

Chuyên sản xuất và kinh doanh giống tốm sú và giống tôm thẻ sạch bệnh; giống chẽm, chim, 

hồng mỹ, bớp, ..  các loại tảo; giáp sát hai mảnh, cung cấp cho thị trường toàn quốc.  

 

Chi nhánh 2: 158/B25 – Phan Anh – F. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – Tp. HCM 

Nhập khẩu và sản xuất kinh doanh thuốc thú y thủy sản cung cấp cho thị trường toàn quốc. 

 

Ngoài ra, Công ty chúng tôi hiện có 3 phòng chuẩn đoán bệnh học thủy sản ở tỉnh Ninh 

Thuận, Sóc Trăng và Cà Mau chuyên phục vụ cho bà con nuôi tôm. 

 

 Đối tác hợp tác: 

Nước ngoài: Ngoài đối tác hợp tác truyền thống CONCEPTO AZUL, công ty chúng tôi sẽ 

hợp tác với nhóm nghiên cứu trường Đại học MARINE & ENVIROMENT SCIENCES, Australia, 

chuyên nghiên cứu về sinh học phân tử cho ngành thủy sản. 

Trong nước: Ngoài các trường Đại học liên quan mà cty chúng tôi hợp tác, chúng tôi sẽ hợp 

tác với công ty PHUSA BIOCHEM, chuyên thiết kế cặp mồi và sản xuất Kits chuẩn đoán bệnh học 

trên đối tượng con tôm tại Ninh Thuận. 

Tất cả các đối tác dày dặn kinh kiệm, công nghệ thuộc loại bật nhất trên thế giới, góp phần 

giúp công ty chúng tôi đạt đươc mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lệ thuộc vào nguồn 

cung đầu vào từ nước ngoài, chúng tôi có thể tự sản xuất và kiểm soát được chất lượng tôm giống 

tại Việt Nam 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tôm giống, thuốc thủy sản và hợp tác cùng đối 

tác, Công ty sẽ cùng đội ngũ nhân viên tiếp tục kiến tạo nên những giá trị ngày càng bền vững! 
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