
GIỚI THIỆU Tinh dầu mang thương hiệu Nguyên Hồng đều được sản xuất với nguyên 
liệu hoàn toàn tự nhiên và nguyên chất bằng phương pháp lôi cuốn hơi 
nước. Nguyên Hồng mong muốn đem lại sản phẩm tự nhiên nhất, 

chất nhất và thuần khiết nhất từ thiên nhiên đến với đời sống con người và mang lại những lợi ích 
thiết thực với sức khỏe người sử dụng từ các các loại tinh dầu tự nhiên.

Công ty TNHH & TM
Minh Hồng

DỰ ÁN

Tăng cường tác động 
tích cực xã hội, giảm 
thiểu ô nhiễm môi 
trường thông qua mô 
hình chuỗi liên kết sản 
xuất tinh dầu thiên 
nhiên bằng công nghệ 
tiết kiệm năng lượng

MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Tăng thu nhập từ 90-120 triệu đồng/ năm cho ít nhất 30 hộ trong 5 tổ hợp tác 
trong những năm tiếp theo.
- Tạo ra mô hình canh tác nông nghiệp bền vững cho 2 xã Thành Vinh và Thành 
Minh của huyện Thạch Thành vào cuối năm 2021
- Công ty TNHH sản xuất thương mại tinh dầu Minh Hồng mong muốn góp phần 
vào thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp lại hậu, kém hiệu quả của người 
dân địa phương. Từ đó phát triển sinh kế  tuần hoàn địa phương, đồng thời tạo ra 
các sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho thị trường trong nước vào xuất khẩu.

SỨ MỆNH

Địa bàn dự án: Quyết Thắng, Lộc Phượng 1, Cự Nhan, Mỹ Lợi của xã Thành Vinh và 
Tự Cường của xã Thành Minh huyện Thạch Thành, Thanh Hoá.

Bối cảnh ý tưởng: Doanh nghiệp có những vấn đề tồn tại như: Thiết bị chưng cất 
hiệu suất kém, năng xuất thấp và hao nhiên liệu; Đầu ra bấp bênh, chưa khai thác hết 
giá trị; Chưa tạo ra thị trường xuất khẩu lớn; Canh tác lạc hậu, sử dụng nhiều thuốc 
BVTV gây ô nhiễm môi trường đất và nước; Thương hiệu và liên kết với các bên liên 
quan chưa thực sự hiệu quả.

Nâng cao giá trị sản phẩm nông sản.
Tăng thu nhập, hiểu biết, giảm nghèo và giảm tác 
động môi trường, canh tác theo hướng an toàn, chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, doanh nghiệp trở thành người bạn 
đáng tin cậy với người nông dân để tạo ra mạng lưới 
liên kết sản xuất tinh dầu thiên nhiên và trở thành 
doanh nghiệp uy tín cung cấp tinh dầu cho thị trường 
trong nước  và xuất khẩu.

Thông tin liên hệ:
Website: https://tinhdaunguyenhong.com/
Email: minhtinhdau@gmail.com
Trụ sở:  Thôn Lộc Phượng 1, xã Thành Vinh, 
huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Nâng cao năng lực sản xuất tinh dầu

Tạo ra mô hình canh tác nông nghiệp 
bền vững

Tạo thêm 1 nghề cho người dân địa 

Tăng thu nhập từ 90-120 triệu đồng/ 
năm cho các tổ hợp tác


