
Dự Án Công Nghệ Nuôi Tôm EA|GA RAS 

F: +84 8 6291 4729 visit us at www.ea-ga.com T: +84 4 6291 4728 

Welcome 

TÔM SẠCH 
KHÔNG THUỐC 

KHÔNG HÓA CHẤT 
SẢN LƯỢNG ỔN ĐỊNH  



Vấn Đề 

• Chất thải ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường bản địa, 
gây ô nhiễm nguồn nước và các tầng nước ngầm.  

• Các phương pháp nuôi tôm hiện tại là nguyên 
nhân gây nên tình trạng khó dự đoán và không 
ổn định của ngành tôm. 

 
• An toàn sinh học nghèo nàn dẫn đến ngành tôm đầy dịch bệnh 

• Xử lý tôm với liều lượng kháng sinh lớn là không bền vững. 
• Hơn 97,000 ha diện tích nuôi phía Nam bị chết vì dịch bệnh 

trong năm 2011.   

• Phương pháp nuôi và xử lý sử dụng lượng lớn thức ăn nhân 
tạo và hoạt chất hóa học không rõ nguồn gốc. 

• Nhiều nước đã cấm nhập khẩu các loại tôm dư lượng 
kháng sinh và hóa học này. 

 



Giải Pháp  

• Nhà máy nuôi tôm không ô nhiễm, thân thiện môi 
trường và bền vững. 

Công nghệ EA|GA RAS là công nghệ độc quyền mang đến 
hệ thống nuôi tôm khép kín, qui mô linh hoạt với sản lượng 
có thể dự đoán và ổn định.  

• Quy trình nuôi an toàn về mặt sinh học cho phép thu 
hoạch tôm không kháng sinh và không dịch bệnh. 

• Không sử dụng hóa chất hoặc phụ gia cho ra sản phẩm 
tôm hoàn toàn sạch. 

• KHÔNG (0%) chất thải. 



So Sánh Sản Lượng 
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Sản lượng trên mỗi ha (tấn) 



Công Nghệ 

• Hệ thống lọc sinh học hoàn toàn tự động. 
• Sử dụng quy trình tổng hợp của tảo để xử lý 

đạm tố vô cơ (inorganic nitrogen).  
• Sử dụng thức ăn công thức độc quyền giúp tăng 

hiệu quả quá trình phân hủy vi sinh. 
• Công nghệ linh hoạt phù hợp với điều kiện kinh 

tế bản địa. 

Bể nuôi tảo 



Hồ Nuôi Cấu hình hồ đôi 

• Hệ thống lọc độc quyền dựa trên công nghệ đã 
   được kiểm chứng mang đến cách thức xử lý  
   hiệu quả các chất thải rắn và nitơ trong nước tuần hoàn. 
• Tích hợp quy trình xử lý nitơ sử dụng lọc sinh học nitrate 

hóa ưa khí. 
• Biến đổi sinh học ammonia thành nitrate sử dụng cách 

thức dị dưỡng với tảo. 
• Biến đổi sinh học nitrate thành khí nitơ. 
• Khử khí nitơ qua hệ thống sục khí. 

 
 

Lọc sinh học  Khu vực nuôi 
 
Bộ tách đạm 

Xử lý ozone Lọc chất rắn (không thể hiện 
trên hình) 

Up-Flow suspended 
medium reactor 



The Tanks 

• 44 hồ nuôi 
• Bền vững, không ô nhiễm, thân thiện môi trường. 
• Không chất thải. 

Cấu hình hồ đôi 



Water Quality Monitoring 

• Hệ thống vi tính tự động giám sát môi trường nước, đo và 
lưu các chỉ số PH, nhiệt độ, oxy hòa tan, ammonia và độ 
mặn. 

• Khi các chỉ số vượt mức cho phép, hệ thống tự động thông 
báo thông qua màn hình, sms và email. 

PCI-6225 data 
acquisition module 

PH  

Temperature  

Dissolved Oxygen  

Ammonia  

Data Acquisition System 

Screen Shots 

Sensors  

LabVIEW Block Diagram 



Đặc Điểm 

• Dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm của các hệ thống RAS hiện có. 
 

• Các hệ thống RAS hiện đang hoạt động ở Bắc & Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Trung Đông. 
 

• Tăng hiệu quả sản xuất với công nghệ thức ăn và thiết bị nuôi độc quyền. 
 

• Duy trì tỉ lệ chuyển đổi thức ăn 1:1.1 so với tỉ lệ trung bình trong ngành 1:1.8  
 
• Công trình nuôi tôm cho sản lượng ổn định, tôm sạch không bệnh không hóa chất đáp ứng 

nhu cầu sản phẩm thân thiện môi trường của khách hàng   



Đặc Điểm 

• Công trình đầu tiên sử dụng công nghệ độc quyền ở 
Newburg, Bắc Dakata  hoạt động đến nay là 9 năm. 

• Nhà máy có sản lượng 22,7 tấn/năm, sử dụng chính 
cho nghiên cứu & phát triển công nghệ và thức ăn 
cho tôm.  

 
 

• Nhà máy ở Las Vegas, Nevada hoạt động được 2 năm 
• Diện tích 3345 m2 

• 44 hồ nuôi 
• Hồ thể tích 60 m3 
• Sản lượng tôm ổn định ở mức 1,588 Kg/hồ/vụ  
• Sản lượng 26.47 Kg/m3  
• Thu hoạch 209.64 tấn tôm mỗi năm 
• Cung cấp cho thị trường tôm trong nước cũng như 

các nhà cung cấp sỉ. 
 

 
 



Quy Trình 

• Kiểm tra nước, xử lý lọc kim loại và carbon. 
• Cho khoáng chất và muối vào nước. 
• Hoàn tất môi trường nước sau 2-3 vụ thu hoạch. 

• Chuyển tôm không mầm bệnh vào (P5-P9). 
• Để tôm thích nghi trong lưới trong vòng khoảng 20 ngày. 
• Thả tôm con vào hồ nuôi. 
• Chu kỳ thu hoạch tôm vào khoảng từ 110-130 ngày (3 

lần/năm)  
• Kích cỡ trung bình (120 ngày) 40 con (20~22g). 
• Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn 1:1.1 (trung bình ngành 1:1.8) 
• Hiệu quả, có thể dự báo sản lượng. Tôm sạch, không hóa 

chất không thuốc. 
 
 



Sản Phẩm 

• Sản phẩm tôm tươi, không hóa chất, không kháng sinh hay 
hormone tăng trưởng, 100% tự nhiên và sạch (organic). 
 

• Đáp ứng vượt các tiêu chuẩn đề ra của các tổ chức bao 
gồm Global Aquaculture Certification Council, tiêu chuẩn 
nhập khẩu US DEA, EurepGAP. 
 

• Được chứng nhận là sản phẩm bền vững bởi Marine 
Stewardship Council, World Wildlife Fund và các tổ chức 
khác. 

 Bảng so sánh dinh dưỡng từ tôm nuôi 
 

 Truyền thống Công nghệ  
  EA|GA RAS 
Calories 110 110 
Total Fat 2g 1g 
Saturated Fat 0g 0g 
Trans Fat 2g 0g 
Cholesterol 173mg 130mg 
Sodium 169mg 130mg 
Total Carbohydrate 0g 0g 
Thức ăn thô 0g 0g 
Đường 0g 0g 
Đạm 22g 22g 
Sắt 2.75mg 0mg 
 
Trong mỗi 25g mẫu thử 



Thị Trường 

• Nhu cầu thị trường cho sản phẩm sạch, không hóa chất và bền vững (nhãn chứng nhận vì 
môi trường) 
 

• Phân khúc thị trường cao cấp trong nước cộng với 91 thị trường các nước trên thế giới. 
 

• Xuất khẩu tôm VN đạt 2,8 triệu tấn trong năm 2011, trị giá 2,4 tỉ USD. 
 

• Tăng trưởng 13% so với năm 2010. 
 

• Nhu cầu từ các thị trường như Mỹ, Châu Âu và Hàn Quốc tiếp tục ở mức cao. 
 

• Thị trường đòi hỏi sản phẩm bền vững. 

Giá trị xuất khẩu tôm VN (US$) Xuất khẩu hải sản VN theo loài 



The Team 

Kerry T. Smith 
Business Development 
 
CPA and JD with successful  
Public and private M&A 
experience.  Many years 
experience accounting and 
law experience in 
developing business models 
and raising both debt as well 
as equity  solutions for 
growth. 

Douglas Railton 
Engineering/Manufacturing 
 
Mechanical engineer with 
successful manufacturing 
projects both large and small 
scale ranging from Asia to 
the Americas.  Specialized in 
complex political-economic 
solutions to establishing 
successful factories in 
developing countries by 
optimizing local resources. 

Phuc (Mike) Do 
Management 
 
An MBA graduate from the 
Royal Melbourne Institute of 
technology, Phuc has spent 
several years in business 
management in Vietnam.  
Strong marketing skills with 
social networking solutions 
and direct marketing 
capabilities. 

Pham Ba Vu Tung 
Technology/Government 
 
Masters in Fisheries and 
Aquaculture Management 
from University of Tromsø, 
Norway.  Extensive 
experience in Vietnamese 
Aquaculture industry at both 
governmental as well as 
private industry, including 
Mekong River Commission, 
World Bank, NACA, IRRI.  



Tài Chính 

• Tài chính tham khảo cho nhà máy nuôi tôm công suất 500 tấn/năm 
 

• Không bao gồm chí phí đất đai 

Doanh thu 
  Giá / Kg  $   7.00 

  Doanh số 3,500 

  Chi phí sản xuất 1,177 

  Lợi nhuận 2,323 

  Chi phí khác (S,G&A) 341 

Thu nhập thuần (trước thuế) $ 1,982 

Đầu tư 

Xây dựng $ 1,129 

Nghiên cứu khả thi và luật 300 

Thiết bị xử lý 4,500 

Hệ thống thức ăn 650 

Kiến trúc, máy móc và tư vấn 847 

Quản lý dự án 275 

Trang bị/xe  603 

Chi phí hoạt động 750 

Tổng đầu tư $ 9,054 

Đơn vị tiền US$ (000) 

Khả năng sản xuất 
  Số vụ / năm 3 

  Thu hoạch trên mỗi m3 nước /   
vụ (Kg) 

26.5 

  Tổng thể tích nuôi (m3) 6,300 

  Tổng sản lượng (tấn) 500 



Quyết Định 

 Nuôi hồ truyền thống hoặc  Công Nghệ EA|GA RAS 

An toàn 
sinh học? 

Tác động môi 
trường? 

Không dịch 
bệnh? 

Không chất 
thải? 

Sử dụng công nghệ gây nguy hiểm hoặc Trở thành một phần của giải pháp 



East Asia Global Alliance 

F: +84 8 6291 4729 visit us at www.ea-ga.com T: +84 4 6291 4728 

Thank you  

East Asia Global Alliance JSC 
55/11 Le Thi Hong Gam St. 

Nguyen Thai Binh Ward, D1, HCMC 
Vietnam 
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