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Thư ngỏ từ Ban Biên tập

Thân chào các Maviner!
Kể từ tháng 7.2022, Bản tin                         phiên bản Online sẽ được phát hành 2 tháng 
một lần, cập nhật cho Maviners các thông tin mới nhất của Tập đoàn và các Đơn vị 
thành viên.
Hơn cả là một kênh truyền thông nội bộ,                          cũng sẽ nhận sứ mệnh lan tỏa 
văn hóa doanh nghiệp, với ước mong kết nối và lan tỏa niềm tự hào tới từng thành viên 
Mavin. 
Cùng đọc, cảm nhận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của                          bạn nhé!

Thân ái!

  



3

Ngày 12/5/2022, Tổ chức Tài chính Quốc tế 
(IFC) – một thành viên của Ngân hàng Thế giới 
World Bank đã công bố đầu tư 52 triệu USD 
và trở thành cổ đông chiến lược của Tập đoàn 
Mavin. Cụ thể, khoản đầu tư của IFC sẽ hỗ trợ 

Mavin phát triển 3 trang trại chăn nuôi heo gồm:
- Trang trại quy mô 62 ha tại huyện K’Bang, 
tỉnh Gia Lai;
- Trang trại quy mô 100 ha tại huyện Anh 
Sơn, tỉnh Nghệ An;

Phía sau khoản đầu tư nghìn tỷ của Tổ chức 
Tài chính thế giới vào Tập đoàn Mavin
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- Trang trại quy mô 45 ha tại huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.
Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, IFC cũng sẽ tư 
vấn và hỗ trợ Tập đoàn Mavin tiên phong cải 
tiến các điều kiện về phúc lợi động vật bao gồm 
triển khai và áp dụng mô hình chăn nuôi heo 
theo nhóm, giúp cải thiện thông lệ chăn nuôi 
tại Việt nam, đáp ứng và phù hợp với tiêu chuẩn 
của Châu Âu về phúc lợi động vật.

Ông David John Whitehead đã chia sẻ với 
phóng viên báo chí về khoản đầu tư của IFC với 
nhiều thông tin bổ ích cho các Maviners về tầm 
nhìn của Tập đoàn chúng ta.

Mục tiêu của Tập đoàn Mavin khi ký kết 
thỏa thuận với IFC là gì?

Mối quan hệ hợp tác chiến lược lần này có 2 
mục tiêu chính. Thứ nhất, Mavin muốn mở 
rộng công suất chăn nuôi theo hướng hiện 
đại và khép kín ở Việt Nam. Để làm được 
điều này, chúng tôi cần có thêm vốn tài trợ 
và IFC sẵn sàng đầu tư, cung cấp vốn cho 
các dự án lớn của chúng tôi ở các tỉnh thành.

Ngoài ra, chúng tôi còn muốn thông qua 
mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài 
này để tiếp cận được những tập quán, tiêu 
chuẩn tốt nhất trên thị trường toàn cầu về 
chăn nuôi, cũng như phúc lợi của động vật. 
IFC sẽ mang lại cho chúng tôi những kiến 

thức và kinh nghiệm chuyên môn thấp nhất 
vì IFC là một tổ chức có kinh nghiệm tuyệt 
vời liên quan đến lĩnh vực này.

Từ đó, chúng tôi có thể trở thành doanh nghiệp 
có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế chứ 
không chỉ dừng lại ở Việt Nam.

Để sự hợp tác phát huy hết hiệu quả, 
Tập đoàn Mavin đã có những chiến lược 
như thế nào trong thời gian tới?

Chúng tôi đã cùng IFC ký kết những dự án để 
phát triển các cơ sở chăn nuôi theo chuỗi và 
mô hình hiện đại ở một số tỉnh thành trọng yếu 
ở Việt Nam. Chắc chắn điều này sẽ mang lại 
lợi ích lớn lao cho cộng đồng ở các địa phương 
này, từ việc tạo công ăn việc làm đến việc giúp 
người nông dân và nền nông nghiệp ở đây tiếp 
cận với những tiêu chuẩn mang tính toàn cầu.
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Thông qua nâng cao chất lượng ngành chăn 
nuôi và nông nghiệp Việt Nam, tiếp cận với 
thế giới. Khi Mavin đã đi đầu trên thị trường 
Việt Nam về những tiêu chuẩn này thì chắc 
chắn những doanh nghiệp khác cũng có áp 
lực áp dụng những tiêu chuẩn, tập quán 
chăn nuôi mới cũng như vấn đề về nhân đạo 
động vật. Vì vậy, tập quán chăn nuôi của nền 
nông nghiệp Việt Nam cũng được cải thiện 
lên một tầm cao mới.

Việc hợp tác với IFC tại Việt Nam mang 
lại cho ông kỳ vọng gì đối với Tập đoàn 
Mavin trong tương lai?

Trước đây, tôi đã nghĩ rằng mơ ước của Mavin 
khó thành hiện thực vì chúng tôi xuất phát là 
một doanh nghiệp nhỏ lẻ chế biến thức ăn ở 
Hưng Yên, nguồn vốn còn hạn chế, công nghệ 

lúc bây giờ cũng chưa được tốt, số lượng nhân 
công không nhiều.

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển chuỗi chăn 
nuôi khép kín, chuỗi giá trị “Từ nông trại 
đến bàn ăn” của chúng tôi gần như không 
thể thực hiện được vì nguồn lực hạn chế. Sau 
18 năm nỗ lực với sự giúp đỡ của nhiều bên, 
đặc biệt bây giờ có sự hợp tác chiến lược của 
IFC, chúng tôi tin tưởng giấc mơ của mình sẽ 
thành hiện thực.

Trong tương lai, chúng tôi hy vọng có thể 
phát triển mô hình chăn nuôi heo theo đàn 
lớn và theo chuỗi cung ứng khép kín “Từ 
nông trại đến bàn ăn”, tiếp tục nâng cao 
chất lượng sản phẩm, trở thành một tập 
đoàn dẫn đầu không chỉ trong ngành nuôi 
heo mà ở cả ngành Nông nghiệp Việt Nam.
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Mavin Pigfarm 
    Làm nhiệt tình,           
“quẩy” hết mình

Trong tháng 6/2022 gần 1.000 CBVN của Mavin 
Pigfarm đã tham gia Chương trình du lịch hè 
& Teambuidling cùng với Công ty. Số lượng 
cán bộ đông cùng với đặc thù chăn nuôi cần 
liên tục nên Pigfarm đã chia Chương trình 
du lịch của Công ty thành 8 đợt. Sau 2 năm 
dịch bệnh gián đoạn, Chương trình Du lịch 
hè năm nay được CBCNV Pigfarm háo hức 
mong chờ và hưởng ứng rất nhiệt tình.
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Mavin Feed
Đoàn kết ta chấp hết. 

Chúng ta mãi mãi là 1 gia đình 

Tháng 6 này, tập thể 5 Nhà máy Mavin Feed đã có một mùa hè “rực cháy” với các chương 
trình du lịch, teambuilding tại Sầm Sơn (MAC, MA2), Hạ Long (MNA) và Mũi Né (MBD, MDT). 
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc các đồng nghiệp Feed “thăng hoa” bên nhau.
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Mavin Foods  

Chúng ta đã cùng nhau lên chuyến xe “Together We Grow” để tới miền biển xanh, cát 
trắng, nắng vàng đầy lộng gió Hạ Long. Chúng ta đã cùng nhau trải qua vô vàn cảm xúc 
đan xen: vui, đẹp, ngon, khoái, đã, mệt, tranh tài,…để hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn. Và 
đặc biệt, đã cùng nhau tạo nên một kỳ nghỉ thật ý nghĩa, khác biệt, đáng nhớ.
Mỗi khoảnh khắc là một cảm xúc ấn tượng khó quên đã được BTC lưu giữ lại.

Cùng nhau phát triển
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Với mục tiêu mở rộng hợp tác chăn nuôi Heo 
theo hướng áp dụng công nghệ chăn nuôi hiện 
đại trong hệ thống trang trại của Tập đoàn 
Mavin, trong tháng 5/2022 Công ty Cổ phần 
Mavinex (Mavinex) cùng với đối tác tại Quảng 
Trị tiến hành thi công, lắp đặt thiết bị cho dự 
án chăn nuôi 12.000 heo thịt công nghệ cao.

Dự án áp dụng đồng bộ các công nghệ tiên 
tiến nhất trong chăn nuôi hiện nay như: Hệ 
thống thông thoáng chuồng nuôi khép kín, hệ 
thống silo và cho ăn tự động, hệ thống máng 
ăn cải tiến….nhằm cho ra sản phẩm heo thịt 
thương phẩm tốt nhất cho chuỗi giá trị “Từ 
Nông trại tới bàn ăn” của Tập đoàn Mavin.

Dự án là một trong những điểm sáng về mô 
hình kết hợp hài hoà giữa mục đích chăn nuôi 
và mục đích khai thác năng lượng tự nhiên 
Phong điện, Điện năng từ các hệ thống Tuabin 
quạt gió ngoài mục đích thương mại sẽ được 
sử dụng để cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống 
vận hành của trang trại, từ đó đảm bảo nguồn 
cung năng lượng ổn định và thân thiện môi 
trường.

Trong thời gian tới, Mavinex tiếp tục đồng hành 
cùng các đối tác trong việc cung cấp, thiết lập 
để đưa vào vận hành các dự án chăn nuôi lớn 
và hiện đại như: Dự án 2.500 heo nái tại Đắk 
Nông; Dự án 5.000 heo nái tại Đắk Lắk; Dự 
án 24.000 heo thịt tại KonTum… từ đó đem 
lại những giá trị gia tăng cho các khách hàng 
cũng như hướng tới nền chăn nuôi bền vững 
trong hệ sinh thái Chuỗi giá trị của Tập đoàn 
Mavin.

MAVINEX  thi công dự án
12.000 heo thịt tại Quảng Trị
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Ngày 14 – 15/6/2022, tại Văn phòng Tập 
đoàn Mavin (Hà Nội) đã diễn ra Lễ đánh giá 
nghiệm thu và trao giải Chương trình xây 
dựng bài giảng số.

Sau hơn 1 tháng xây dựng và hoàn thiện, 16 tác 
giả giả đến từ các đơn vị Mavin trên toàn quốc 
đã hoàn thành và bảo vệ xuất sắc đề tài của 
mình trước Hội đồng Giám khảo, với những 
chủ đề thiết thực từ kiến thức chung tới kiến 
thức chuyên môn. Kết quả, 11 cá nhân/tập 

thể đã được khen thưởng từ BLĐ Tập đoàn.

Được phát động từ đầu tháng 5/2022, Chương 
trình xây dựng Bài giảng số nhằm mục đích 
xây dựng kho tri thức số của Mavin, phục vụ 
đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng 
đào tạo. Kỹ thuật được các tác giả sử dụng 
để xây dựng bài giảng là Phần mềm Sto-
ryline 3 – công nghệ xây dựng bài giảng số 
tiên tiến được nhiều doanh nghiệp lớn đang 
áp dụng. 

Chương trình Xây dựng Bài giảng Điện tử - 
Làm giàu Kho Tri thức số Mavin
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DANH SÁCH TẬP THỂ & CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI 
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BÀI GIẢNG SỐ 

GIẢI NHÌ
Phòng và điều trị bệnh bại huyết trong chăn nuôi vịt - Tác giả: Cao Thị Thanh Hằng (Phòng 
Thú y Duckfarm)
Hướng dẫn thực hiện 5S tại Văn phòng - Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hoạt, Chu Thúy Quỳnh
Nguyễn Thị Xuân, Chu Thị Hà Thu (Phòng HCNS Tập đoàn)
Bộ Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Mavin - Tác giả: Vũ Thị Toan (TP Truyền thông Tập đoàn)

GIẢI BA
Kiểm soát chất lượng sản phẩm – Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phượng, Huỳnh Công Chánh 
(R&D Feed Trung tâm, QC Feed Đồng Tháp)
Quy trình úm vịt – Tác giả: Nguyễn Hoàng (TP Vịt thịt Duckfarm)
Hướng dẫn sử dụng vaccine – Nhóm tác giả: Trần Văn Dương, Mai Viết Bình, Ngô Văn Thăng 
(Khối Sản xuất Mavin Pigfarm)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
Một số kiến thức pháp lý về hợp đồng - Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy (Phòng PC Tập đoàn)
Hướng dẫn thực hiện và đánh giá 5S tại các trang trại chăn nuôi - Nguyễn Thị Kim Ngọc 
(Phòng HCNS Mavin Pigfarm)
Hội nhập cho nhân viên mới ngành Feed - Nhóm tác giả: Khương Thị Minh Quý, Lục Thùy 
Dương (Phòng HCNS Feed Trung tâm)
An toàn chăm sóc sức khỏe cho CBCNV tại nhà máy MNA - Tác giả: Lê Trung Công (Bộ phận 
Sản xuất Nhà máy Mavin Feed Nghệ An)
Hướng dẫn sơ cấp cứu ngộ độc hóa chất - Tác giả: Lê Thị Kiều (Phòng HCNS Công ty CP 
Dược Thú y Cai Lậy)
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Ngày 21/6/2022, Tập đoàn Mavin tổ chức 
Lễ Go-live Hệ thống Đào tạo trực tuyến 
E-Learning sau hơn 8 tháng triển khai. Vận 
hành chính thức E-Learning là một dấu mốc 
quan trọng thể hiện tầm nhìn, quyết tâm 
đầu tư cho công tác học hỏi và phát triển, 
qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
của Tập đoàn Mavin.

Hệ thống E-Learning sẽ hỗ trợ cán bộ Mavin 
học tập mọi lúc, mọi nơi với những lợi ích:

Số hóa công tác quản lý đào tạo, giảm thao 
tác thủ công;
Xây dựng Kho tri thức số gồm: Thư viện 
số giúp cán bộ Mavin lưu trữ tri thức và sử 
dụng hàng ngày; Kho bài giảng điện tử phục 
vụ nhu cầu học hỏi liên tục của cán bộ;
Đo lường và đánh giá kết quả học tập một 
cách khách quan, minh bạch; 
Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả chi phí đào 
tạo;

Chính thức vận hành Hệ thống Đào tạo 
trực tuyến E-learning
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Danh sách Khen thưởng 
Cải tiến sáng tạo ngành 
Feed tháng 4,5 -2022

Chương trình “CHẮP 
CÁNH Ý TƯỞNG SÁNG 
TẠO” của Mavin Feed
Innovation - Đổi mới là 1 trong 6 giá trị cốt lõi 
của Mavin. Đổi mới, theo như Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Mavin, Mr. David John Whitehead 
chính là động lực tạo nên sức mạnh cạnh 
tranh của Mavin, giúp Mavin khác biệt, vượt 
trội so với đối thủ.

Đổi mới có nghĩa là mỗi cá nhân/tập thể cần 
“suy nghĩ và hành động khác biệt, tư duy 
phản biện và cởi mở, tránh đi vào lối mòn”. 
Từ những hạt mầm ý tưởng nhỏ, sẽ tạo nên 
thành công lớn cho tập thể. Thực tế cho thấy, 
rất nhiều những cải tiến nhỏ đã giúp tiết kiệm 
nguồn lực lớn cho Tập thể. 

“Chắp cánh ý tưởng sáng tạo” là một sáng 
kiến của Mavin Feed nhằm nâng bước cho 
các ý tưởng cải tiến tỏa sáng. Với mỗi ý tưởng, 
dù nhỏ, nhưng chứng minh được tính khả thi, 
tính hiệu quả, tính mới, các tập thể/cán bộ 
Mavin Feed sẽ nhận được vinh danh và khen 
thưởng từ Ban Lãnh đạo. 

MyMavin xin giới thiệu một số ý tưởng được 
khen thưởng của Maviner ngành Feed trong 
tháng 4 và tháng 5:

TẬP THỂ BẢO TRÌ NHÀ MÁY MAC 

TẬP THỂ BẢO TRÌ NHÀ MÁY MA2

NHÓM CẢI TIẾN - BỘ PHẬN SX NHÀ 
MÁY MAC

BỘ PHẬN SX – BẢO TRÌ NHÀ MÁY 
MDT
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1. Cải tiến dao nghiền máy nghiền AHZC-
1250 (Tập thể Bộ phận Sản xuất – Bảo trì 
MDT) giúp Nâng cao năng suất nghiền từ 
11.5 lên 15.5 tấn/giờ (tăng 35%), tiết kiệm 
11% năng lượng. Xem ảnh 1 - T16
 
2. Cải tiến thu nhỏ phòng điện PLC và nối cao 
ống khói nồi hơi (Cán bộ Lê Bá Kiên - BP bảo 
trì MAC) giúp khu vực Phòng điện PLC giảm 
điện năng hao phí, điều hòa hoạt động hiệu quả 
hơn, khói tại lò hơi được đẩy lên cao, không gây 
ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày 
của các hộ dân xung quanh. Xem ảnh 2 - T16

3. Thay động cơ vít tải bin 14 cân 2 (Tập thể Bộ 
phận Bảo trì MAC) giúp Vít tải hoạt động hiệu 
quả, nguyên liệu xương thịt không cần qua 
máy nghiền tiết kiệm được chi phí nghiền hàng 
chục triệu đồng, đồng thời có thể tận dụng thời 
gian để nghiền các loại nguyên liệu khác.
Xem ảnh 3  - T16

4. Cải tiến lắp đặt thêm chia hướng sau xích 
cào M455 (Tập thể Bộ phận Bảo trì MA2) giúp 
lấy được liệu từ máy nghiền siêu mịn M435 
qua cân 1 về bin 56 để chạy máy ép 2 trục.
Xem ảnh 4 - T16

5. Cải tiến cửa chớp tháp máy (Tổ cải tiến 
Bộ phận Sản xuất MAC) giúp một số vị trí 

trong tháp máy có đủ ánh sáng, vừa tiết 
kiệm chi phí điện năng, vừa tạo môi trường 
làm việc thông thoáng cho người lao động.
Xem ảnh 5 - T16

6. Cải tiến Sàng rung M811 (Cán bộ Ngô Vững 
Trí - Bộ phận Bảo trì MA2) giúp Sàng hoạt 
động bình thường, không bị gián đoạn trong 
khi sản xuất, không bị hở sàng, không bị lẫn 
các viên có kích thước lớn. Xem ảnh 6 - T16

7. Cải tiến Lấy mẫu nắp vít – thay bu long bằng 
khóa kẹp (Tập thể đội cải tiến BP SX MAC) giúp 
giảm thời gian lấy mẫu, giảm thời gian phải 
dừng cân trộn, thao tác dễ dàng và khóa hết các 
điểm kín không bị bụi ra ngoài. Xem ảnh 7 - T16

8. Cải tiến Cửa thăm lấy mẫu (Cán bộ Nguyễn 
Văn Linh - CN Coi bồn MAC) giúp việc lấy mẫu 
được thực hiện dễ dàng hơn, đồng thời kiểm 
soát được chia hướng có bị hở hay ko và lưới 
sàng có bị rách hay không, đảm bảo bụi ko bị 
xì ra ngoài. Xem ảnh 8 - T16

9. Cải tiến thiết kế Cyclone quạt hút (Cán bộ Lê 
Bá Kiên – Bộ phận Sản xuất MAC) giúp cửa gió 
mở thêm được 20%, lượng bụi thu được trung 
bình 240 – 290kg/sản phẩm, không bị xì bụi ra 
mái kho và môi trường, giảm hao hụt và đảm 
bảo vệ sinh công nghiệp. Xem ảnh 9 - T16

Những cải tiến sáng tạo tiêu biểu
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10. Cải tiến Chống thấm xi lô 3-1000 tấn khu nạp liệu (Cán bộ Lê Quang Phức - Bộ phận Bảo 
trì MA2) giúp vấn đề thấm nước của Silo được cải thiện, nguyên liệu lưu được đảm bảo, tránh 
hư hỏng. Xem ảnh 10 - T16 

Trước cải tiến Trước cải tiếnSau cải tiến Sau cải tiến

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Tiếp nối các hoạt động triển khai mô hình chăn 
nuôi vịt, hỗ trợ sinh kế cho nông dân nghèo dân 
tộc thiểu số tại huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh 
Hoá), cuối tháng 5/2022, cán bộ kỹ thuật Mavin 
Duckfarm đã phối hợp World Vision Việt Nam 
và đối tác chuyên môn địa phương tập huấn cho 
các hộ dân kiến thức phối trộn thức ăn cho vịt.  

Cụ thể, vịt giống được cấp phát cho nông dân 
nay đã bước sang giai đoạn 3. Vào thời điểm 
này, người dân sẽ đối ứng nguồn thức ăn cho 
vịt trong 15-20 ngày còn lại trước khi xuất bán. 
Chính vì thế, những hỗ trợ về chuyên môn của 
World Vision và các chuyên gia không chỉ trang 

bị kiến thức cho người dân để đảm bảo sự tăng 
trưởng đều đặn của đàn vịt mà còn giúp giảm 
chi phí đầu tư, tận dụng nguồn thức ăn từ ngô, 
lúa, rau sẵn có của người dân, đồng thời nâng 
cao chất lượng thương phẩm của vịt, giúp phù 
hợp hơn với thị hiếu tiêu dùng. 

Tính đến thời điểm 30 ngày sau khi cấp vịt, trọng 
lượng vịt trung bình ở các xã đạt  2.300 gram/con. 

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án 
hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo trị 
giá hơn 2,29 tỉ đồng do World Vision Việt Nam 
và Tập đoàn Mavin phối hợp thực hiện trong

Hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân tại huyện 
Thường Xuân - Thanh Hóa
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giai đoạn 2022 - 2024. Trong năm 2022 này, 
Dự án cung cấp một gói hỗ trợ gồm 12.000 
vịt giống, hơn 40 tấn thức ăn chăn nuôi kèm 
theo thuốc thú y, cùng tập huấn chuyển giao 
kỹ thuật cho 120 hộ gia đình nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn. Toàn bộ con 
giống và vật tư chăn nuôi đã được chuyển 
đến tay các hộ gia đình trong tháng 4.2022 và 
tới cuối tháng 6.2022, các hộ chăn nuôi sẽ có 
thể bắt đầu xuất bán thành phẩm.

“Các Chương trình Hỗ trợ sinh kế của Mavin 
không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo mà 
còn giúp họ tự tin mua thêm con giống và tiếp 
tục duy trì chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia 
đình. Bằng cách này, chúng tôi vừa giúp người 
nông dân tăng thu nhập, vừa giúp họ tiếp cận kỹ 
thuật chăn nuôi hiệu quả và các sản phẩm chăn 
nuôi an toàn, qua đó đóng góp cho sự phát triển 
bền vững của ngành Nông nghiệp Việt Nam” 

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Mavin chia sẻ.
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Theo nội dung hợp tác chiến lược IFC, đối 
tác sẽ hỗ trợ Mavin phát triển chăn nuôi đáp 
ứng tiêu chuẩn về phúc lợi động vật (nuôi 
heo theo nhóm - group housing). Để giúp các 
Maviner hiểu thêm về các mô hình chăn nuôi 
đáp ứng tiêu chuẩn phúc lợi động vật, trong số 
này MyMavin giới thiệu tới các bạn một trang 
trại nuôi gà đẻ trứng đầu tiên tại Việt Nam đã 
áp dụng thành công mô hình chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn nhân đạo động vật. Cụ thể:
Không nuôi nhốt gà trong các chuồng chật hẹp; 
Tạo cho gà có nơi sống gần gũi với tập quán 

tự nhiên của gà như gà có ổ đẻ, có xào đậu, 
có nền đất để gà bới móc tìm thức ăn; 
Nước và thức ăn luôn được cung cấp đầy đủ; 
Thức ăn phải đạt chuẩn của tổ chức đánh 
giá, trong đó trong thức ăn không được chứa 
xương động vật và không chứa kháng sinh; 
Sản phẩm được đóng gói bằng bao bì giấy 
thân thiện với môi trường hơn.

Nguồn tin được cung cấp bởi đối tác của Mavin: 
Tổ chức HSI - một trong những tổ chức bảo vệ động 
vật lớn nhất thế giới. 
Xem thêm tại đây: https://www.hsi.org/ 

Chăn nuôi gà đẻ trứng theo tiêu chuẩn trang trại 
nhân đạo
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1. Một trong những trụ cột trong chương trình 
chuyển đổi số của Mavin    
2. Chương trình hỗ trợ sinh kế của Mavin tại tỉnh này đã 
giúp hàng trăm nông dân thoát nghèo từ năm 2019  
3. Tên tiếng Anh của Quỹ Nhân ái    
4. Một trong những phương châm hành động năm 
2022 của Mavin    
5. Tên đầu tiên của Tập đoàn Mavin    
6. Công nghệ nuôi trồng thủy sản của Mavin trên các 
hồ chứa/hồ thủy điện    
7. Đối tác chiến lược của Tập đoàn Mavin (tên viết tắt)   
8. Tên một giống vịt của Mavin Duckfarm    

9. Mavin đang đầu tư xây dựng 1 trại heo hiện đại tại 
huyện này, quy mô 62 ha    
10. Tỉnh có Farm thủy sản lớn nhất của Mavin Fish  
11. Tên khác của Công ty CP Dược thú y Cai Lậy 
12. Mavin tự hào liên tục đứng trong Bảng xếp hạng 
này từ năm 2013    
13. Tên một sản phẩm xúc xích trâu/bò của Mavin Foods   
14. Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Australia, 
Mavin là thành viên của Hiệp hội này    
15. Tên huyện đảo Mavin có dự án nuôi trồng hải sản 
quy mô 2.000 ha mặt nước biển    
16. Một thương hiệu thức ăn chăn nuôi của Mavin Feed 
   

MỜI CÁC MAVINERS THỬ TÀI HIỂU BIẾT VỀ MAVIN TRONG TRÒ CHƠI Ô CHỮ DƯỚI ĐÂY. 
TIÊU CHÍ: Tìm chính xác các ô chữ hàng dọc và trả lời đúng tối thiểu 15/16 câu hàng ngang. 
GIẢI THƯỞNG: 200.000 đồng/người cho 5 người trả lời đúng nhất và sớm nhất  
(tính theo thời gian gửi email) Email nhận câu trả lời: truyenthong@mavin-group.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
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Để cập nhật thường xuyên các Tin tức của Tập đoàn, xin mời các Maviner đọc và chia sẻ những nội dung 
về Mavin tại: Website: https://mavin-group.com 
Fanpage: https://www.facebook.com/TapdoanMavin 
Group: https://www.facebook.com/groups/mavingroup 

Các đồng nghiệp quan tâm, mong muốn đóng góp nội dung cho MyMavin, vui lòng gửi tin bài về: 
Phòng Truyền thông - Email: truyenthong@mavin-group.com - Zalo: 0915 388 988

ĐÓNG GÓP NỘI DUNG
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