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Địa chỉ: 123 Hai Bà Trưng, Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
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STT Tên ngành kinh doanh Mã ngành 

1 Trồng cây lấy củ có chất bột   01130 

2 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh  0118  

3 Trồng rau các loại   01181 

4 Trồng đậu các loại   01182 

5 Trồng hoa, cây cảnh   01183 

6 Trồng cây hàng năm khác   01190 

7 Trồng cây ăn quả  0121  

8 Trồng nho   01211 

9 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới   01212 

10 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác   01213 

11 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo   01214 

12 Trồng nhãn, vải, chôm chôm   01215 

13 Trồng cây ăn quả khác   01219 

14 Trồng cây lấy quả chứa dầu  01220 

15 Trồng cây điều   01230 

16 Trồng cây hồ tiêu   01240 

17 Trồng cây cao su   01250 

18 Trồng cây cà phê   01260 

19 Trồng cây chè   01270 

20 Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128  

21 Trồng cây gia vị   01281 

22 Trồng cây dược liệu   01282 

23 Trồng cây lâu năm khác   01290 

24 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp   01300 

https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-lay-cu-co-chat-bot
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-lay-cu-co-chat-bot
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-rau-dau-cac-loai-va-trong-hoa-cay-canh
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-rau-dau-cac-loai-va-trong-hoa-cay-canh
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-rau-cac-loai
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-rau-cac-loai
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-dau-cac-loai
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-dau-cac-loai
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-hoa-cay-canh
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-hoa-cay-canh
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-hang-nam-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-hang-nam-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-an-qua
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-an-qua
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-nho
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-nho
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-xoai-cay-an-qua-vung-nhiet-doi-va-can-nhiet-doi
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-xoai-cay-an-qua-vung-nhiet-doi-va-can-nhiet-doi
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cam-quit-va-cac-loai-qua-co-mui-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cam-quit-va-cac-loai-qua-co-mui-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-tao-man-va-cac-loai-qua-co-hat-nhu-tao
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-tao-man-va-cac-loai-qua-co-hat-nhu-tao
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-nhan-vai-chom-chom
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-nhan-vai-chom-chom
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-an-qua-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-an-qua-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-lay-qua-chua-dau
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-lay-qua-chua-dau
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-dieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-dieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-ho-tieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-ho-tieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-cao-su
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-cao-su
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-ca-phe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-ca-phe
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-che
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-che
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-gia-vi-cay-duoc-lieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-gia-vi-cay-duoc-lieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-gia-vi
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-gia-vi
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-duoc-lieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-duoc-lieu
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-lau-nam-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/trong-cay-lau-nam-khac
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/nhan-va-cham-soc-cay-giong-nong-nghiep
https://thongtindoanhnghiep.co/nganh-nghe/nhan-va-cham-soc-cay-giong-nong-nghiep


25 Chăn nuôi trâu, bò   01410 

26 Chăn nuôi ngựa, lừa, la   01420 

27 Chăn nuôi dê, cừu   01440 

28 Chăn nuôi lợn   01450 

29 Chăn nuôi gia cầm  0146  

30 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm   01461 

31 Chăn nuôi gà   01462 

32 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng   01463 

33 Chăn nuôi gia cầm khác   01469 

34 Chăn nuôi khác   01490 

35 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp   01500 

36 Hoạt động dịch vụ trồng trọt   01610 

37 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi  01620 

38 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch   01630 

39 Xử lý hạt giống để nhân giống   01640 

40 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan   01700 

41 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt  1010  

42 Chế biến và đóng hộp thịt   10101 

43 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác   10109 

44 Chế biến và bảo quản rau quả 1030  

45 Chế biến và đóng hộp rau quả  10301 

46 Chế biến và bảo quản rau quả khác   10309 

47 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu   10612 

48 Xay xát và sản xuất bột thô  1061  

49 Xay xát   10611 

50 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột   10620 

51 Sản xuất các loại bánh từ bột   10710 

52 Sản xuất đường  10720 

53 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo   10730 
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54 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự   10740 

55 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn   10750 

56 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu   10790 

57 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản   10800 

58 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh   11010 

59 Sản xuất rượu vang   11020 

60 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia   11030 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 
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