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Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho under the public-private partnership (PPP) format. Located in the same location of Metro Can Tho wholesale 
center, the platform consists of a processing area, cold storage rooms and waste storage rooms to ensure food 

safety and hygiene. 

 

Metro Cash & Carry Việt Nam mở trạm trung chuyển thủy hải sản tại ðBSCL   

SGTT.VN - Sáng 2.11, công ty Metro Cash & Carry Việt Nam ñã khai trương trạm trung chuyển thủy hải sản (vốn 

ñầu tư 500.000 USD) ñầu tiên tại vùng ñồng bằng sông Cửu Long.  
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Cần Thơ, bao gồm khu vực chế biến, phòng trữ lạnh, phòng phân loại, và phòng phế phẩm riêng biệt ñể ñảm bảo an toàn 

thực phẩm và vệ sinh, giữ vai trò cung ứng cho 17 trung tâm Metro Cash & Carry tại Việt Nam, ñồng thời tạo việc làm cho 

ít nhất 1.000 người ñang làm việc trên ruộng ñồng và các ghe thuyền ñánh cá ở ñồng bằng sông Cửu Long.  

Trong khuôn khổ dự án “trạm trung chuyển thủy hải sản Metro”, dự án này hướng tới việc củng cố, cải tiến toàn bộ chuỗi 

giá trị cá của Metro ñể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thủy hải sản tươi chất lượng cao ñược sản xuất theo 

hướng bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Metro C&C Vietnam ñang hợp tác với bộ NN-PTNT, quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam (Vietnam Challenge Fund -VCF), công 

ty Cargill Việt Nam, công ty tư vấn Fresh Studio Innovation Asia thực hiện các tiêu chuẩn MetroGAP trong ngành cá, bao 

gồm chương trình huấn luyện toàn diện của dự án trạm trung chuyển thủy hải sản, dự kiến thu hút 2.000 nông dân tham 

dự.  

Trạm trung chuyển thủy hải sản này sẽ cung ứng cho 17 trung tâm Metro Cash & Carry tại Việt Nam. 
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Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho under the public-private partnership (PPP) format. The platform is one of the outcomes of the PPP project on 
sustainable fishery "Creating a high quality integrated fresh fish chain for the Vietnamese domestic market". It 

was found by Metro Cash & Carry Vietnam and its business partners including Vietnam Challenge Fund (VCF), 

Cargill Vietnam, Fresh Studio Innovation Asia, and the Ministry of Agriculture and Rural Development. 

 
 

Mở trạm trung chuyển cá ñầu tiên ñầu tư PPP 
Qu�c Hùng 
Thứ Tư, 2/11/2011, 15:14 (GMT+7)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TBKTSG Online) - Một trạm trung chuyển cá ñược ñầu tư theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) ñầu 
tiên vừa ñược ñưa vào khai thác ở vùng ðồng bằng sông Cửu Long hôm nay (2-11). 

Metro Cash & Carry Việt Nam nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Onlinerằng Trạm trung chuyển cá này sẽ 
cung cấp cho thị trường các loại cá tươi, ñược chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh và an toàn 
thực phẩm, có thể truy nguyên nguồn gốc. 

Trung tâm trên là dự án hợp tác công tư gồm nhà bán sỉ Metro Cash & Carry Việt Nam, Quỹ Vietnam 
Challenge Fund (VCF), Công ty Cargill Việt Nam, Công ty tư vấn Fresh Studio Innovation Asia, Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển Nông thôn. 

Trạm trung chuyển cá này ñược xây dựng trong khuôn viên trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry tại thành 
phố Cần Thơ. 

Trước mắt, trạm trung chuyển này sẽ phân phối các sản phẩm cá tươi và chế biến của ðBSCL ñến 15 
trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry trên cả nước. Về lâu dài, sản phẩm cũng sẽ ñược xuất khẩu ñến hệ 
thống phân phối của Metro trên toàn cầu. Hiện Metro Cash & Carry ñã có hơn 700 trung tâm bán sỉ tại 30 
quốc gia và lãnh thổ. 

Ông Randy Guttery, Tổng giám ñốc Metro Cash & Carry Việt Nam, nói trong bài phát biểu cho sự kiện khai 
trương trạm trung chuyển cá rằng trạm trung chuyển cá Metro là mô hình hợp tác công-tư trong phát triển 
bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam ñã ñược ñánh giá cao tại diễn ñàn kinh tế thế giới (WEF) về ðông 
Nam Á, tổ chức tại TPHCM năm 2010. 

Tại diễn ñàn kinh tế thế giới về ðông Nam Á năm 2010 tại TPHCM, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông 
thôn Việt Nam ñã trình bày tham luận “Tầm nhìn mới trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam” gồm mô 
hình Nhóm hợp tác công - tư trong phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam. 

Theo mô hình này, một nhóm làm việc bao gồm 15 tập ñoàn hàng ñầu quốc tế hiện ñang ñầu tư tại Việt 

 
Kháchi mua cá tại trung tâm Metro Cash & Carry An Phú. Trạm trung chuyển cá ðBSCL sẽ ñưa cá về hệ thống phân phối của Metro bán -
Ảnh minh họa: Quốc Hùng 



Nam ñã ñược thành lập, ñược chủ trì bởi Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông 
Cao ðức Phát. ông Randy Guttery, Tổng giám ñốc Metro Cash & Carry Việt Nam, ñược bầu làm ñồng 
chủ tọa. 

Nhóm làm việc tập trung vào 5 lãnh vực cụ thể là trà; cà phê; các loại nông sản; rau và quả; và cá. Mỗi 
nhóm ñã triển khai các kế hoạch ñể ñạt những mục tiêu của lộ trình 10 năm phát triển nông nghiệp của 
Chính phủ. Metro Cash & Carry Việt Nam chủ trì phát triển nhóm cá. 
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First fish platform in the Mekong Delta region opened 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in Hung Loi ward, Ninh Kieu 

district, Can Tho city. The platform is one of the outcomes of the PPP project on sustainable fishery "Creating a 
high quality integrated fresh fish chain for the Vietnamese domestic market". It was found by Metro Cash & Carry 

Vietnam and the Ministry of Agriculture and Rural Development. 

 

 



Publication: DAT VIET   -   Issue No: 1069 01-004 
Circulation: 70,000   -   Coverage: Nationwide   -   Frequency : Daily 
Thursday, November  3, 2011 - Page: 10   -   Code: 2552542 

 

Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho under the public-private partnership (PPP) format. The platform is one of the outcomes of the PPP project on 
sustainable fishery "Creating a high quality integrated fresh fish chain for the Vietnamese domestic market". It 

was found by Metro Cash & Carry Vietnam and its business partners including Vietnam Challenge Fund (VCF), 

Cargill Vietnam, Fresh Studio Innovation Asia, and the Ministry of Agriculture and Rural Development. 
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First fish platform in the Mekong Delta region opened 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho under the public-private partnership (PPP) format. The platform is one of the outcomes of the PPP project on 
sustainable fishery "Creating a high quality integrated fresh fish chain for the Vietnamese domestic market". It 

was found by Metro Cash & Carry Vietnam and its business partners including Vietnam Challenge Fund (VCF), 

Cargill Vietnam, Fresh Studio Innovation Asia, and the Ministry of Agriculture and Rural Development. 
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First fish platform in the Mekong Delta region opened 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho. Located in the same location of Metro Can Tho wholesale center, the platform consists of a processing area, 
cold storage rooms and waste storage rooms to ensure food safety and hygiene. 
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Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho. Located in the same location of Metro Can Tho wholesale center, the platform consists of a processing area, 
cold storage rooms and waste storage rooms to ensure food safety and hygiene. The Metro platform is to supply 

processed and live fish of the Mekong Delta to all its 15 wholesale centers over the country. 
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Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho. The Metro platform is to supply processed and live fish of the Mekong Delta to all its 15 wholesale centers 
over the country. 
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Briefs 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho. The Metro platform is to supply processed and live fish of the Mekong Delta to all its 15 wholesale centers 
over the country. 

 

Sở Cảnh sát PCCC TPHCM 

Khen thưởng phóng viên báo chí 

Thứ năm, 03/11/2011, 02:11 (GMT+7) 

° Ngày 2-11, ðảng ủy - Ban Giám ñốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCMñã công bố quyết ñịnh khen thưởng các tập thể và phóng 
viên cơ quan báo chí. Phóng viên ðường Loan, ðoàn Hiệp (Ban Chính trị - Xã hội, Báo SGGP) ñược Sở Cảnh sát PCCC 
TPHCM trao tặng giấy khen vì ñã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền PCCC nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ban hành Pháp lệnh quy ñịnh việc quản lý nhà nước ñối với công tác PCCC và 5 năm thành 
lập Sở Cảnh sát PCCC TPHCM. (H.PHƯƠNG)  

°Chiều 2-11, lãnh ñạo UBND TP ðà Nẵng và ðại sứ ñặc mệnh toàn quyền 3 nước Ấn ðộ, Brazil và Nam Phitại Việt Nam 
tổ chức lễ ký kết “Dự án xây dựng vùng sản xuất lúa giống tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, ðà Nẵng) do “Quỹ Ấn ðộ - Brazil 
- Nam Phi” tài trợ. Dự án có tổng kinh phí gần 500.000 USD ñược thực hiện trong 2 năm. (N.HÙNG) 

° Ngày 2-11, UBND TPHCM ñã giao Sở GTVTchủ trì việc tiến hành khảo sát, lập quy hoạch thiết kế cây xanh trên ñịa bàn 
TP; ưu tiên bố trí cây xanh trên các dải phân cách ñối với các tuyến quốc lộ; nghiên cứu xây dựng ñề án xã hội hóa công tác 
trồng cây xanh trên các tuyến ñường, công viên… (ð.LÝ)  

° Ngày 2-11, Công ty Metro Cash & Carry Việt Namkhai trương trạm trung chuyển thủy hải sản ñầu tiên tại ðBSCL, tại siêu 
thị Metro, ñường 91B, phường Hưng Lợi (TP Cần Thơ). ðây là nơi thu mua, phân loại, chế biến thủy hải sản vùng ðBSCL 
cung cấp cho 15 hệ thống siêu thị của Metro trong toàn quốc. (ð.TUYỂN)  

° Ngày 2-11, UBND TPHCM chỉ ñạo Sở Quy hoạch - Kiến trúclập quy hoạch mới hoặc tiếp tục lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 tại những khu vực nhà ga của các tuyến ñường sắt ñô thị trên ñịa bàn TP chưa lập quy hoạch. Theo ñó, ñối với những 
khu vực ñã ñược duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhưng chưa cập nhật vị trí nhà ga ñường sắt ñô thị có thể ñiều chỉnh 
quy hoạch cục bộ hoặc quy hoạch toàn bộ ñồ án. (Q.HÙNG)  

° Ngày 2-11, UBND TPHCM giao Sở GTVTtriển khai giai ñoạn 2 dự án cải tạo mặt ñường bờ Bắc và bờ Nam dọc kênh Nhiêu 
Lộc - Thị Nghè, ñoạn từ hợp lưu ñến cầu Lê Văn Sỹ; ñồng thời chấp thuận về chủ trương duy tu sửa chữa các cầu dọc kênh 
Nhiêu Lộc - Thị Nghè. (Q.HÙNG)  

° Hôm qua 2-11, ñại diện Tập ñoàn Orange France Telecomtại Việt Nam cho biết, trong năm 2011, France Telecom ñã trao 
22 học bổng và các khóa thực tập trị giá gần 60.000 USD cho nhiều sinh viên Việt Nam. Mới ñây, doanh nghiệp này vừa tiến 
hành trao 10 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của ðại học Công nghệ (thuộc ðại học Quốc gia Hà Nội). (TR.BÌNH)  

°Chiều 2-11, giá vàng miếng SJC chốt ở mức 45 triệu ñồng/lượng(bán ra) và 45,2 triệu ñồng/lượng (mua vào), tăng 
150.000 ñồng/lượng so với mức giá trước ñó một ngày. Tỷ giá USD trên thị trường tự do giao dịch phổ biến ở mức 21.430 - 
21.480 ñồng/USD, tăng 20 ñồng/USD so với phiên trước. (M.THI) 

° Giới sưu tập ñồ cổ ở Huế vừa phát hiện một bình gốm Chămpa cổcó hình củ tỏi ñược những người khai thác cát vớt từ 
ñáy sông Hương, Thừa Thiên - Huế ở gần ñập Thảo Long (cửa biển Thuận An). Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, ñây là 
bình gốm Chăm thuộc kiểu bình mới tìm thấy ở tầng văn hóa sớm thuộc niên ñại từ thế kỷ 1 - 4 sau Công nguyên. (P.LÊ)  
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METRO OPENS FIRST FISH PLATFORM IN MEKONG DELTA 
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Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho. 
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Metro Cash & Carry Vietnam inaugurates fish platform in the Mekong Delta 

 
Metro Cash & Carry Vietnam on November 02 inaugurated its first fish platform in the Mekong Delta city of Can 

Tho. The platform is one of the outcomes of the PPP project on sustainable fishery "Creating a high quality 
integrated fresh fish chain for the Vietnamese domestic market". It was found by Metro Cash & Carry Vietnam 

and its business partners including Vietnam Challenge Fund (VCF), Cargill Vietnam, Fresh Studio Innovation Asia, 

and the Ministry of Agriculture and Rural Development. 

 

 
 


