
Hoạt động chính

Viên Minh chuyên cung cấp Tinh dầu chiết xuất tự nhiên và các sản phẩm 
chăm sóc mẹ và bé. Doanh nghiệp tạo dựng, chuyển giao những sản 
phẩm và hiểu biết cho cộng đồng về sử dụng các liệu pháp chăm sóc sức 
khỏe chủ động từ ứng dựng y dược cổ truyền vào thảo dược tràm.

Rừng Tràm Viên Minh là vùng nguyên liệu rộng lớn tại Hà Tĩnh và Ninh Bình, trong đó có vùng 
100 ha đạt chuẩn organic USDA. Từng cây Tràm đều lớn lên và được thu hái theo quy trình khắt 
khe của Kỹ sư Lâm nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt chất chính luôn ở ngưỡng cao.

Công ty TNHH Viên Minh
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Tầm nhìn

Giới thiệu

Tóm tắt dự án: Tại vùng nguyên liệu 100 ha ở Hà Tĩnh, lá Tràm sau khi được khai thác và chiết 
xuất tinh dầu thì dư lại phần bã và chưa được tận dụng tối đa. Ý tưởng lấy bã lá Tràm làm thành 
phân vi sinh vừa giúp tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, vừa giúp bà con có thêm nguồn phân 
miễn phí bón cho đất cũng như gia tăng nguồn thu nhập, nhất là trong tình hình hiện nay, khi nhu 
cầu đất sạch, phân bón “sạch” cho trồng trọt đang ngày càng tăng cao.

Bối cảnh ý tưởng: Sản xuất nông sản hữu cơ hiện gặp nhiều khó khăn trong các khâu quy 
hoạch, sản xuất hàng hoá và khảo sát.
Kiến thức về nông nghiệp hữu cơ của bà con nông dân còn hạn chế, dẫn đến việc xây dựng 
thương hiệu và liên kết với các bên liên quan chưa thực sự hiệu quả.

Hướng đến cuộc sống viên mãn. Trong triết lý Viên 
Minh, “viên mãn” là niềm vui, niềm hạnh phúc khi có 
sức khỏe, khi được yêu thương, khi có thể sẻ chia, 
giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, đặc 
biệt là khi trở thành người có ích cho cộng đồng.

Cung cấp giải pháp Làm đẹp và Chăm sóc sức khoẻ 
chủ động từ Tràm cho mỗi gia đình Việt.

Mục đích 
dự án

Mục tiêu
dự án

Đối với xã hội: Đối với xã hội: Giúp người nông 
dân tại địa phương nâng cao ý thức bảo vệ đất 
và kiến thức về nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm 
chi phí phân bón, biết sử dụng phân bón vi sinh 
hữu cơ tốt cho cây và cải tạo đất.

Đối với môi trường: Phân ủ từ bã lá Tràm kết 
hợp thân cây đậu tương cho thấy các nguyên tố 
vi lượng và đa lượng trong phân cao hơn cả 
phân động vật, vừa giúp cải tạo đất vừa tăng 
năng suất cây trồng.giúp nông dân tăng hiệu 
suất hơn trong trồng trọt.

Gia tăng thu nhập cho người nông dân 
địa phương đang tham gia dự án hái 
tràm của Viên Minh. Mức tăng: 
10.000.000 VND/năm
Người hưởng lợi: 60 hộ nông dân đang 
hợp tác hái Tràm cho Viên Minh.

Phân bón vi sinh hữu cơ từ lá Tràm sau 
chiết xuất giúp tăng năng suất trồng trọt, 
tăng thu nhập.
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Thông tin liên hệ:
Website: tramvienminh.com
Email: info@tramvienminh.com
Địa chỉ: Số 17 Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
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