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SỰ CHÍNH XÁC TUYỆT HẢO.

THE COTTON THE WORLD TRUSTS

Mười cơ sở trên toàn quốc của chúng tôi phân loại 
100% bông được trồng tại Mỹ. Và chúng tôi là quốc 
gia đầu tiên làm việc này.

Trong năm nay, văn phòng của chúng tôi đã phân loại 
2,1 triệu mẫu. Mỗi mẫu đều có một nhận dạng riêng – 
với nhãn PBI, hay là Nhãn Nhận Dạng Cố Định. Nhãn 
PBI rất quan trọng vì nó giúp truy xuất nguồn gốc của 
từng kiện bông trong bộ quá trình sản xuất và xử lý.

Chú tâm vào chi tiết là một trong những điểm mà chúng tôi tự hào. Đảm bảo hệ thống phân loại 
hoạt động chính xác rất quan trọng với chúng tôi. Công cụ chúng tôi sử dụng được điện tử hóa cao, 
và được các kỹ thuật viên liên tục hiệu chỉnh, và kiểm tra để đảm báo chúng hoạt động hiệu quả 
nhất…chúng tôi có hệ thống cân bằng và kiểm tra nhằm đảm bảo các cấp phân loại mà chúng tôi 
đưa ra thực sự chính xác.

Gần đây, chúng tôi bắt đầu phát triển phần mềm mới giúp chúng tôi kiểm soát liên tục các thiết bị 
phân loại, từ đó chúng tôi có thể xác định ngay rằng các thiết bị hoạt động ở mức tốt nhất hay cần 
kỹ thuật viên bảo trì. Chúng tôi đang sử dụng công nghệ tiên tiến nhất – bởi vì việc nhà máy có số 
liệu bông chính xác là rất quan trọng. Bất kỳ sai sót chất lượng nào cũng có thể tác động đến chất 
lượng sản phẩm đầu ra của họ.

Các Hộp Chuẩn đóng vai trò rất quan trọng vì chúng xác định chuẩn cho màu và tỷ lệ tạp lá – ngoại 
quan của từng lớp bông. Chúng tôi có các chuyên gia tự mình đặt lượng lá vào trong từng hộp để 
chúng nhìn giống như chuẩn ban đầu. Khi hoàn tất, các tổ chức trong ngành bông đến và duyệt các 
tiêu chuẩn đó.

Sự minh bạch quan trọng đối với chúng tôi vì niềm 
tin rất quan trọng. Chúng tôi đón chào toàn thế 
giới đến tham quan, và hướng dẫn cho họ những 
gì chúng tôi làm để từ đó bông có thể được giao 
dịch bằng những tiêu chuẩn giống nhau, và mọi 
người cũng dùng một cách thống nhất trong phân 
loại bông. Niềm tin giữ cho ngành bông ổn định và 
vững chắc trên toàn thế giới

“CƠ BẢN, CHÚNG TÔI TẠO 
RA CÁC TIÊU CHUẨN, 
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG 
GIAO DỊCH BÔNG TRÊN 
TOÀN THẾ GIỚI.”


