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Quý �ối tác và khách hàng thân mến !
Lời �ầu tiên, tôi xin thay mặt toàn thể công nhân viên CÔNG TY TNHH DỪA 
ĐỊNH PHÚ MỸ (VIETCOCONUT), xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sâu sắc 
tới Quý �ối tác, khách hàng �ã và �ang quan tâm, hợp tác, ủng hộ góp phần 
tạo nên sự phát triển của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

CÔNG TY TNHH DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ là công ty hoạt �ộng chuyên nghiệp 
trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm từ dừa, 
như: Tinh dầu dừa/ Tinh dầu dừa hữu cơ, Bột cốt dừa/ Bột cốt dừa hữu cơ, 
Bột nước dừa/ Bột nước dừa hữu cơ, Dừa sấy giòn, Cơm dừa sấy khô, ,… 
Nhà máy với công nghệ sản xuất hiện �ại �ược xây dựng trên diện tích 15.000 
m2 tại Khu công nghiệp Giao Long thuộc tỉnh Bến Tre – vùng nguyên liệu dừa 
hàng �ầu Việt Nam.

Với mục tiêu trở thành một công ty kinh doanh có uy tín và mang lại nhiều sản 
phẩm giá trị �ến với khách hàng và xã hội, chúng tôi luôn �ặc biệt chú trọng 
�ến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh, �áp ứng 
mọi nhu cầu của quý �ối tác, khách hàng. Bên cạnh �ó, xây dựng một doanh 
nghiệp có văn hóa kinh doanh hiện �ại và hiệu quả.

CÔNG TY TNHH DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ tự hào là thương hiệu dẫn �ầu trong sản 
xuất, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm từ dừa cho hơn 60 thị trường 
trên toàn thế giới, như: Mỹ, Ca-na-�a, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Úc, Niu Di-lân, Nga, các quốc gia vùng Trung Đông, vv…và ở Việt Nam. 
CÔNG TY TNHH DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ �ã, �ang và sẽ xây dựng hình tượng 
thương hiệu “Uy tín nghìn vàng” �ây cũng là tiêu chí kinh doanh của chúng tôi.
Chính vì vậy, chúng tôi cam kết luôn nỗ lực �ể trở thành một �ối tác �áng tin 
cậy. Rất hân hạnh �ược tiếp �ón và phục vụ quý vị.
Trân trọng cảm ơn

Giám Đốc
Đỗ Phú Lợi

                                                                                                    

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Các cột mốc quan trọng trong suốt quá trình thành lập 

và phát triển thương hiệu Dừa Định Phú Mỹ:
Trong kế hoạch phát triển cho �ến năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến 
và hoàn thiện hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín, �ảm bảo tuân thủ 
nghiêm ngặt theo các yêu cầu của Mỹ, Châu Âu và các thị trường khó tính 
khác. Đồng thời mở rộng diện tích trang trại dừa hữu cơ nhằm �áp ứng 
nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

Chúng tôi �ã �ầu tư và phát triển sản phẩm Tinh dầu dừa.

Chúng tôi �ã �ầu tư và phát triển hệ thống dây chuyền sản 
xuất Bột cốt dừa.

Chúng tôi tiếp tục cải tiến hệ thống sản xuất tuân thủ các yêu 
cầu quốc tế về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Chúng tôi �ã nghiên cứu và cho ra �ời một sản phẩm mới 
với thành phần hoàn toàn tự nhiên và không chứa chất 
bảo quản – Bột nước dừa.

Bằng công nghệ tiên tiến và hiện �ại, chúng tôi �ã phát 
triển các sản phẩm hữu cơ mới từ dừa.

Chúng tôi �ã mở rộng diện tích sản xuất lên 15.000m² và 
cho ra �ời sản phẩm Dừa sấy giòn �ược nhiều khách hàng 
trong và ngoài nước tín nhiệm.

Nhà máy Dừa Định Phú Mỹ �ược xây dựng.

Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ �ược thành lập.
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UY TÍN

CHẤT LƯỢNG

CAM KẾT

CÔNG NGHỆ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ trở 
thành một công ty hàng �ầu trong 
sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm 
từ dừa ở Việt Nam, góp phần tạo nên 
nhiều giá trị cho khách hàng và xã hội.

-  Sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cao từ dừa với giá thành hợp lý.

-   Xây dựng một môi trường làm việc ngày 
càng chuyên nghiệp, hiệu quả và �oàn kết 
�ể tạo ra lợi nhuận cao và �ảm bảo �ời 
sống ổn �ịnh cho người lao �ộng.
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NGUỒN
NHÂN LỰC

Đội ngũ công nhân viên trẻ trung, năng �ộng, có chuyên môn và 
nhiều năm kinh nghiệm, cùng với ban lãnh �ạo là những người 
có tâm và �am mê với nghề. Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ 
không ngừng lớn mạnh, từ 30 nhân viên lúc thành lập �ến nay 
tổng số nhân sự của công ty là hơn 100 người, trong �ó:

KHOẢNG

20%

KHOẢNG

60%

KHOẢNG

20%

Lao �ộng có
tay nghề

Tốt nghiệp các 
trường 

Trung cấp nghề

Trình �ộ �ại học,
cao �ẳng
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BỘ MÁY TỔ CHỨC
Công ty với môi trường làm việc năng �ộng và hiện �ại, nơi có 
thể phát huy �ược năng lực của mỗi cá nhân nhưng vẫn �ảm 
bảo hệ thống tổ chức �ể làm hài lòng khách hàng. Cơ cấu tổ 
chức của công ty như sau:

CHỦ TỊCH HĐTV

GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC
PT SẢN XUẤT

P. GIÁM ĐỐC
PT TÀI CHÍNH

QA & QC QUẢN ĐỐC

XƯỞNG 
SẢN XUẤT

THU MUA

BP NHÂN SỰ BP KẾ TOÁN
PHÒNG

KINH DOANH 

12 triệu usd 
15 triệu usd

18 triệu usd 

2016 2017 2018

SỰ TĂNG TRƯỞNG
Sau hơn 15 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Dừa 
Định Phú Mỹ đã có những bước phát triển đáng kể như việc 
xuất khẩu cho hơn 60 quốc gia trên thế giới và giữ mức tăng 
trưởng hằng năm ổn định với doanh thu cụ thể như sau
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CHỨNG NHẬN

NHÀ XƯỞNG

Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao bằng dây chuyền 
công nghệ hiện �ại khép kín, �ảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hệ thống sản xuất và các sản phẩm của Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ �ã �ạt �ược các 
chứng nhận quốc tế như: Chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu BRC, ISO 22000, 
Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ USDA Organic, Chứng nhận hữu cơ theo tiêu 
chuẩn châu ÂU EU Organic, và nhiều chứng nhận khác.

‘

COURT OF THE CHIEF RABBI
BETH DIN, LONDON

Dayan Ch. Ehrentreu, KASHRUT DIVISION - KLBD
Emeritus Rosh Beth Din & Consultant Dayan Rabbi J. D. Conway, Director
Dayan M. Gelley, Rosh Beth Din
Dayan I. Binstock
Dayan Y. Abraham
Dayan S. Simons KOSHER CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT

IS A KLBD - LONDON BETH DIN CERTIFIED COMPANY
AUTHORISED TO PRODUCE KOSHER PRODUCTS AT

THEIR PRODUCTION SITE LISTED BELOW, AS PER THE
ITEMISED LIST AND THE RESTRICTIONS

SPECIFIED IN THE ATTACHED DOCUMENT

Cover Page
Company Code: 5473
Certificate Number: 37490

30.09.2018
Date

21st Tishrei 5779

Head Office: Kashrut Division, 305 Ballards Lane, London, N12 8GB, United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 8343 6246 Fax: +44 (0) 20 8343 6254
eMail: info@klbdkosher.org Web: www.klbdkosher.org

Rabbi Jeremy Conway Dayan Menachem Gelley

This certificate is valid until 30 September 2019 and is then subject to renewal.

Với diện tích 15.000 m² nằm trong Khu công nghiệp Giao 
Long của tỉnh Bến Tre – vùng nguyên liệu dừa hàng �ầu Việt 
Nam, cùng với việc �ầu tư máy móc, công nghệ, hệ thống nhà 
xưởng kho hàng hiện �ại, �ội ngũ công nhân viên có chuyên 
môn và kinh nghiệm, Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ cam 
kết tuyệt �ối cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất �ến 
với khách hàng và người tiêu dùng.

11 12

VIETCOCONUTDINH PHU MY COCONUT CO.,LTD



CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT
Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ sử dụng công 
nghệ sản xuất hiện �ại và hệ thống sản xuất tự 
�ộng �ược nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và 
Châu Âu �ể từ nguồn dừa tươi tạo nên các sản 
phẩm Tinh dầu dừa, Bột cốt dừa, Bột nước dừa, 
Dừa sấy giòn, Cơm dừa sấy khô, v.v… ngon nhất 
và tốt nhất.
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SẢN PHẨMSẢN PHẨM
Các sản phẩm chính �ược Công ty TNHH Dừa 
Định Phú Mỹ sản xuất và xuất khẩu �a dạng về 
chủng loại phù hợp với nhiều thị trường và khách 
hàng khác nhau. Công ty chúng tôi hân hạnh �ược 
giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu sau:

TINH DẦU DỪA VIOFL
TINH DẦU CHO CUỘC SỐNG

PROCESSING FLOWING CHART

Rửa sạch bằng nước

Nghiền

Ép cốt

Tách dầu

Kiểm tra chất lượng

Đóng gói, 
dán nhãn �úng quy cách
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Tinh dầu dừa Viofl Định Phú Mỹ là sản phẩm cao cấp tốt cho 
sức khỏe, �ược sản xuất từ những miếng dừa tươi, bằng công 
nghệ ly tâm hiện �ại, không gia nhiệt, theo dây chuyền sản xuất 
khép kín. Sản phẩm �ược sử dụng �ể uống trực tiếp hoặc thay 
thế dầu ăn, dùng �ể mát-xa tốt cho da và tóc. 

Hướng dẫn sử dụng: 
- Uống 01 muổng cà phê Tinh dầu dừa Viofl Định Phú Mỹ mỗi 
ngày �ể duy trì sức khỏe, chống lão hóa.
- Dùng thay thế các loại dầu ăn.
- Tinh dầu dừa khi ở nhiệt �ộ dưới 24ºC sẽ dần dần chuyển 
sang dạng rắn, có màu trắng sữa. Và sẽ trở lại dạng chất lỏng 
trong suốt một cách tự nhiên khi nhiệt �ộ từ 24°C trở lên.
- Đóng chặt nắp sau khi dùng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
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TINH DẦU DỪA VIOFL
TINH DẦU CHO CUỘC SỐNG



 ĐỊNH PHÚ MỸ
BỘT CỐT DỪA
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Bột cốt dừa Định Phú Mỹ �ược làm từ trái dừa Bến Tre thơm ngon nổi 
tiếng, bằng công nghệ sấy phun hiện �ại và quy trình sản xuất khép kín.

Bột cốt dừa Định Phú Mỹ có thể trộn với cà phê, làm bánh, kẹo, sinh tố, 
kem và rất nhiều món ăn khác cần �ến hương vị dừa.

Hướng dẫn sử dụng: 
 - Khuấy �ều Bột cốt dừa Định Phú Mỹ trong nước (nên dùng nước ấm), 
�ợi tan hoàn toàn (tỷ lệ bột 20-30% trong nước, hoặc tùy theo khẩu vị), 
dùng �ể làm các món ăn hoặc thức uống có hương vị dừa.
- Dùng ngay khi mở túi. Đóng kín túi và bảo quản trong tủ lạnh sau khi 
sử dụng.
- Khi nhiệt �ộ dưới 24°C bột sẽ có hiện tượng bị �ông cứng. Bột sẽ dần 
dần trở lại trạng thái bột tự nhiên ở nhiệt �ộ lớn hơn 24ºC. Không nên 
gia nhiệt (hấp nóng, bỏ vào lò vi sóng, ...) khi bột �ang bị �ông cứng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất trong túi hàn kín.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Rửa sạch bằng nước

Nghiền

Ép cốt

Phối trộn phụ gia

Sấy phun

Kiểm tra chất lượng

Đóng gói, 
dán nhãn �úng quy cách

BỘT CỐT DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ
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Bột nước dừa Định Phú Mỹ �ược làm từ nước dừa tươi Bến 
Tre thơm ngon nổi tiếng, bằng công nghệ sấy phun hiện �ại 
và quy trình sản xuất khép kín.

Bột nước dừa Định Phú Mỹ có thể pha với nước �ể thay thế 
nước dừa tươi, dùng �ể làm các loại bánh, kẹo, và các món 
ăn cần hương vị nước dừa.

Hướng dẫn sử dụng: 
- Khuấy �ều Bột nước dừa Định Phú Mỹ và �ợi tan hoàn toàn 
trong nước (tỷ lệ bột khoảng 5-20% trong nước), dùng trong 
chế biến các món ăn hoặc thức uống cần hương vị nước 
dừa.
- Dùng ngay khi mở túi. Đóng kín túi và bảo quản trong tủ 
lạnh sau khi dùng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất trong túi hàn kín.
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DỪA SẤY GIÒN ĐỊNH PHÚ MỸ
BỘT NHÀU - ĐỊNH PHÚ MỸ 

BỘT SỮA ĐIỀU - ĐỊNH PHÚ MỸ 
Cơm dừa sấy khô Định Phú Mỹ �ược làm từ 100% trái dừa 
tươi Bến Tre thơm ngon nổi tiếng, bằng công nghệ sấy khô 
hiện �ại và quy trình sản xuất khép kín.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng làm bánh nướng, bánh quy, kẹo, 
kem, rau câu, phủ lên bột chiên giòn, hoặc bất kỳ món ăn nào 
tùy theo khẩu vị và sở thích người dùng. Đóng kín túi và bảo 
quan nơi khô ráo, thoáng mát ngay sau khi dùng.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong túi hàn kín.

CƠM DỪA SẤY KHÔ - ĐỊNH PHÚ MỸ

Dừa sấy giòn Định Phú Mỹ �ược làm từ trái dừa tươi Bến Tre 
thơm ngon, là sự kết hợp giữa bánh snack dừa truyền thống 
với công nghệ sấy khô hiện �ại, dây chuyền sản xuất khép kín.

Hạt �iều chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và rất tốt cho 
sức khỏe. Bột sữa �iều Định Phú Mỹ �ược sản xuất từ những 
hạt �iều tươi ngon, bằng công nghệ sấy phun hiện �ại và quy 
trình sản xuất khép kín.

Hướng dẫn sử dụng: 
- Khuấy �ều Bột sữa �iều Định Phú Mỹ và �ợi tan hoàn toàn 
trong nước ấm (tỷ lệ bột khoảng 5-20% trong nước), uống 
trực tiếp hoặc chế biến các món ăn cần �ến hương vị hạt 
�iều.
- Dùng ngay khi mở túi. Đóng kín túi và bảo quản trong tủ 
lạnh sau khi dùng. 

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất trong túi hàn kín.

Trái nhàu �ược biết �ến như một bài thuốc dân gian rất tốt 
cho sức khỏe. Ứng dụng công nghệ sấy phun hiện �ại và quy 
trình sản xuất khép kín, Bột nhàu Định Phú Mỹ �ược làm từ 
những trái nhàu tươi giàu dinh dưỡng, dùng làm thức uống 
hoặc thành phần trong các món ăn bồi bổ sức khỏe.

Hướng dẫn sử dụng: 
- Khuấy �ều Bột nhàu Định Phú Mỹ và �ợi tan hoàn toàn trong 
nước (tỷ lệ bột khoảng 5-20% trong nước), uống trực tiếp 
hoặc chế biến các món ăn bồi bổ sức khỏe.
- Dùng ngay khi mở túi. Đóng kín túi và bảo quản trong tủ lạnh 
sau khi dùng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất trong túi hàn kín.
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Hướng dẫn sử dụng: Dùng ăn trực tiếp như bánh snack, 
ăn kèm với yogurt, cocktail trái cây, kem, và bất cứ món ăn 
nào tùy theo khẩu vị người dùng.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong túi hàn kín.



THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI
Các sản phẩm của Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ (Vietcoconut) 
�ược phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam và hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới..

Các sản phẩm của Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ (Vietcoconut) �ược xuất 
khẩu tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới, một số 
ví dụ tiêu biểu như:
- Bắc Mỹ: USA, Canada, Mexico, etc.
- Nam Mỹ: Brazil, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, etc.
- Châu Âu : UK, The Netherlands, Poland, Germany, France, Ukraine, Switzer-
land, Turkey, Romania, etc.
- Châu Á : Japan, Korea, Thailand, Malaysia, Taiwan, Israel, U.A.E, Iran, Iraq, 
Jordan, etc.
- Châu Phi : Eqypt, Morocco, Algeria, South Africa, etc.
- Châu Đại Dương : Australia, Newzealand.27 28
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* Thị trường trong nước:
Các sản phẩm của Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ (Vietcoconut) có mặt ở các 
siêu thị trên cả nước.

* Thị trường quốc tế:



COMPANY IMAGE
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Một số hình ảnh công ty

Văn phòng đại diện: 173/45/82 đường Khuông Việt, quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam.
Nhà máy chế biến: Lô AII/15 KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 028 6264 2457 – 028 6252 3334 – 028 3975 1336
Email: vietcoconutco@gmail.com
Website: www.vietcoconut.com.vn hoặc www.duavietnam.com.vn
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