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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 
TỪ NGÀY 1.8.2016 VINACAFÉ BIÊN HOÀ CAM KẾT 

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT, KHÔNG ĐỘN ĐẬU NÀNH 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2016 – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF, 

“Vinacafé Biên Hòa” và “Công ty”) hôm nay thông báo là đơn vị đầu tiên của ngành cà phê Việt 

Nam ký vào biên bản cam kết “Minh bạch trong sản xuất và kinh doanh cà phê bảo vệ người tiêu 

dùng” do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (“Vinastas”) phát động. Công ty 

cũng cam kết sẽ nỗ lực để sản xuất những sản phẩm cà phê nguyên chất, không độn đậu nành.  

Chiều ngày 25.7.2016 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội đã diễn ra Lễ ký 

Cam kết minh bạch trong sản xuất và kinh doanh cà phê, bảo vệ người tiêu dùng do Vinastas tổ 

chức. Vinacafé Biên Hòa là đơn vị đầu tiên của ngành cà phê Việt Nam ký vào biên bản này và 

cam kết sẽ nỗ lực để sản xuất những sản phẩm cà phê nguyên chất, không độn đậu nành. Chứng 

kiến lễ ký kết này có sự góp mặt của nhiều cơ quan chức năng, các Hội chuyên ngành và đơn vị 

báo chí. 

Trước đó tại buổi tọa đàm “Cà phê bẩn – Thực trạng và giải pháp” do Vinastas và báo Tuổi Trẻ 

đồng tổ chức tại TP.HCM ngày 20.7.2016, ông Nguyễn Tân Kỷ - Tổng Giám Đốc Vinacafé Biên 

Hoà đã mạnh dạn tiên phong tuyên bố trước đông đảo các cơ quan chức năng và báo chí ngay 

sau tọa đàm  rằng Công ty sẽ quyết tâm sản xuất cà phê nguyên chất trong tương lai sớm nhất, 

nhằm hưởng ứng lời kêu gọi minh bạch thông tin, phát triển chất lượng và uy tín của cà phê Việt 

Nam.  

Chia sẻ về tinh thần tiên phong minh bạch về thành phần trong các sản phẩm cà phê cũng như 

cam kết sản xuất các sản phẩm cà phê nguyên bản, ông Nguyễn Tân Kỷ cũng đã phát biểu: 

“Vinacafé Biên Hòa tự hào là công ty cà phê có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Gần nửa thập 

kỷ qua, những người Vinacafé Biên Hòa với một tình yêu mãnh liệt với cà phê Việt đã luôn trăn 

trở tìm kiếm và phục hưng giá trị nguyên bản cà phê Việt Nam.  

Trước thực trạng rối ren và thiếu minh bạch của cà phê Việt Nam hiện nay, chúng tôi luôn tự hỏi 

nếu người Việt Nam không tự nỗ lực mang đến những kết quả tốt đẹp cho cà phê Việt thì liệu có 

thể mong chờ ai khác làm thay cho chúng ta hay không? Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng tuyên 

bố kể từ ngày 01.08.2016 thì toàn bộ tất cả các sản phẩm của Vinacafé Biên Hòa sẽ là cà phê 

nguyên chất, không độn đậu nành.  

Chúng tôi có một niềm tin không thay đổi rằng cà phê phải là cà phê nguyên chất, không độn đậu 

nành mà mỗi người Việt Nam, và cả những ai yêu cà phê Việt đều có quyền được thưởng thức ly 

cà phê không những ngon mà còn phải sạch và đúng kiểu Việt. Cùng nhau, chúng ta hãy tôn vinh 

giá trị nguyên bản của cà phê Việt Nam!” 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA 

Vinacafé Biên Hòa là công ty kinh doanh đồ uống hàng đầu ở Việt Nam với nhiều sản phẩm đa 
dạng bao gồm cà phê hòa tan, ngũ cốc dinh dưỡng và đồ uống đóng chai. Là công ty sản xuất cà 
phê hòa tan đầu tiên ở Đông Nam Á và bắt đầu hoạt động từ năm 1968, Vinacafe Biên Hòa đã 
phát triển danh mục sản phẩm cũng như thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng, giữ thị phần số 1 
trong ngành cà phê hoà tan và vị trí hàng đầu trong ngành hàng đồ uống có thương hiệu tại Việt 
Nam. Danh mục sản phẩm phong phú của Vinacafe Biên Hòa bao gồm các thương hiệu mạnh 
được người tiêu dùng công nhận và tin tưởng như Vinacafé, Wake-Up, Cafe de Nam, Phinn, 
Wake-Up 247 và Kachi. 
 

 

LIÊN HỆ:  

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)  

Tanveer Gill 

T: +848 6256 3862  

E: tanveer@msn.masangroup.com  

 

(Dành cho truyền thông) 

Trang Nguyen 

T: +848 6256 3862   

E: trang.nguyen@msn.masangroup.com 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến 

lược của Vinacafé Biên Hòa có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn, Những 

nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Vinacafé Biên Hòa, có chứa đựng những 

rủi ro, sự không chắc chắc và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của 

Vinacafé Biên Hòa, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài 

chính, hoặc thành tích của Vinacafé Biên Hòa khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình 

bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai, Người đọc không nên xem những nhận định 

tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 
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