SBT CHÍNH THỨC LÀM VIỆC
VỚI THỦ PHỦ BANG QUEENSLAND, NƯỚC ÚC

SBT chính thức thảo luận chiến lược hợp tác phát triển nông nghiệp bền
vững song phương với Chính quyền Bang Queensland
Ngày 14/3/2022 vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC
Biên Hòa, SBT, Công ty) đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với Chính quyền Bang
Queensland, nước Úc. Buổi làm việc đã đạt được những kết quả tích cực, bước đầu xây dựng
quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Bang Queensland và SBT. SBT vinh dự là doanh
nghiệp Mía đường đầu tiên của Việt Nam được chính quyền Úc mời sang nhằm tăng cường trao
đổi, hợp tác trong phát triển nông nghiệp 4.0.
Trong buổi làm việc tại Brisbane - Thủ phủ của Bang Queensland, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ
tịch HĐQT và bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT cùng Đại diện Ban lãnh đạo SBT đã
trình bày đề án hợp tác chuyên sâu nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác
toàn diện song phương.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT (thứ 4 từ trái sang) và bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT (thứ 3 từ trái sang)
cùng các Lãnh đạo cấp cao trong buổi làm việc chính thức với Chính quyền bang Queensland, Úc

Sở hữu kinh nghiệm chuyên sâu trong phát triển vùng nguyên liệu rộng lớn lên đến 66.000 ha tại
3 nước Đông Dương, cùng năng lực khai thác và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây Mía để cung cấp
cho thị trường các giải pháp năng lượng “Xanh” từ sản xuất “Sạch”, SBT đã cho thấy sự tương
đồng trong triết lý kinh doanh và phát triển của Doanh nghiệp hướng tới nền Nông nghiệp bền
vững và công nghệ cao, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của bang Queensland
trong thời gian tới.

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở
rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Úc lên 20.000 ha ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua
nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management), nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu
toàn cầu đạt gần 90.000 ha, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh,
tiếp cận hơn trăm triệu người dùng tại các thị trường sôi động trong nước và quốc tế.

SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Úc lên 20.000 ha ứng dụng công nghệ canh tác số
thông qua nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management)

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT SBT chia sẻ: “Bên cạnh duy trì vùng nguyên liệu
nội địa, SBT đang tập trung đẩy mạnh mở rộng quy mô, tham gia vào các thủ phủ Mía đường
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC), cũng như tăng cường trao đổi, phát triển nông
nghiệp 4.0, hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn đường, doanh thu đạt 1,5 tỷ đô
la Mỹ vào Niên độ 2024-2025.”

SBT tự tin đầu tư vào dự án cam kết lợi ích song phương
Úc được biết đến là quốc gia sản xuất hàng hóa nông nghiệp hàng đầu thế giới, có khả năng
nghiên cứu và nền tảng khoa học vượt trội trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như được sự quan
tâm, hỗ trợ lớn từ Chính phủ. Đặc biệt là vùng nguyên liệu Queensland, nơi có thổ nhưỡng,
lượng mưa và nước rất phù hợp để trồng Mía. Theo Viện Kiểm toán Nông nghiệp Queensland,
Bang này sở hữu tới 6,99 triệu ha diện tích đất có khả năng trồng Mía, thực tế trong niên độ
2020-2021, diện tích đất thu hoạch Mía chỉ đạt 350.000 ha, khoảng 5% trên tổng diện tích đất
tiềm năng.
Tiên phong trong hành trình trở thành Công ty nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững
và hài hòa quyền lợi với các Bên liên quan, SBT đã chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng và sớm nhận
thấy cơ hội đầu tư vào Queensland sẽ là đòn bẩy giúp SBT nhanh chóng đạt được tham vọng
mở rộng vùng nguyên liệu trồng Mía công nghệ cao, bền vững với quy mô lớn tại Úc. Dự án này
sẽ là tiền đề để nền nông nghiệp 4.0 của Việt Nam tiếp tục vươn ra thế giới theo đúng với định
hướng phát triển mà Nhà nước đã và đang nhiệt liệt thúc đẩy.

Dự án cũng được xem là nền tảng quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị thương
mại giữa 2 nước Việt Nam-Úc, thông qua việc trao đổi nền tảng công nghệ nông nghiệp cho
trồng trọt sản xuất và kinh doanh hàng hóa, cũng như xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, dự án sẽ giúp thúc đẩy hoạt động giao
thương, tăng kim ngạch xuất khẩu giữa hai quốc gia.

Ban Lãnh đạo SBT gặp gỡ lãnh đạo Queensland Sugar Limited (QSL)
và ghé thăm QSL Bulk Sugar Terminal tại Townville

Trong chiến lược phát triển dài hạn, SBT hướng đến cung cấp một nền tảng duy nhất nơi các
bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ tương tác để chia sẻ giá trị. Với điều kiện
thí điểm thuận lợi, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, SBT có thể nhanh chóng triển khai
các phương thức canh tác thông minh chủ yếu dựa trên việc ứng dụng nông nghiệp chính xác
và hệ thống hướng dẫn bằng dữ liệu vệ tinh nhằm tăng năng suất, giảm thiểu tác động của biến
đổi khí hậu và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng. Không nằm ngoài xu hướng đổi
mới công nghệ của nông nghiệp toàn cầu, dự án đầu tư công nghệ 4.0 ở Queensland đóng vai
trò là một “hub” quan trọng để SBT tiếp tục đẩy mạnh hành trình chinh phục thế giới.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

BÀ. VŨ THỊ LỆ GIANG

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư & Truyền thông

