
Niềm tự hào và cũng là sản phẩm chủ lực của chúng tôi là những 
trái cam Vinh có hương vị thơm ngon đặc biệt được chăm bón 
bằng tình yêu, nềm đam mê của những người trẻ yêu thiên nhiên.

• Sản phẩm:

• CAM VINH KỲ YẾN (cam quả tươi)
Quy cách: 4 – 6 quả/kg
Đóng gói: Thùng 30kg hoặc 10kg
Mẫu mã: Quả tròn, màu cam,
hơi rám tự nhiên
Sản lượng: 300 tấn/năm
Thời vụ: Tháng 10 – tháng 4 hàng năm.

Cam Vinh Kỳ Yến cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Nghệ An 
xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm từ cam gồm: 

• CAM SẤY DẺO MELORANGE
(Candied orange peel):
Thành phần: Vỏ cam, nước 
cam, đường nâu, mật ong.
Quy cách: Túi karaf  70gr và 
300gr
Đóng gói: Thùng 50 túi
Độ ẩm: 60 - 70%
Chiều dài: 5cm – 7 cm,
Chiều rộng: 1,5 – 2,5cm.
Màu: Vàng mật ong tự nhiên.

Sử dụng: Ăn trực tiếp.      Sản lượng: 10 tấn/năm

• MỨT NƯỚC CAM MELORANGE ( Orange Mamalade):
Thành phần: Trái cam tươi, chanh tươi, đường nâu, mật ong, bột pectin.
Quy cách: Lọ thủy tinh 270gr
Đóng gói: Thùng 24 lọ
Màu: Vàng mật ong tự nhiên.
Sử dụng: Ăn với bánh mỳ, sữa chua, uống trà.
Sản lượng: 20 tấn/năm
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   Cam Vinh Kỳ Yến là đội ngũ những người trẻ tâm huyết đã luôn làm 
việc bằng đam mê, sự minh bạch và tạo nên thay đổi bằng những 
nghiên cứu, tìm tòi thuận theo tự nhiên. Chúng tôi phát triển theo 
hướng xây dựng mô hình trang trại cam sinh thái, không hóa chất làm 
mẫu với 5ha cam sinh thái và 10ha cam VietGAP. Liên kết, mở rộng 
và dần hợp tác chuyển đổi từ các trang trại thông thường sang các 
trang trại theo quy trình VietGAP và tiến tới trang trại cam sinh thái với 
mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt 20ha trang trại Cam sinh thái, 50ha 
trang trại cam VietGAP của hơn 20 hộ nông dân tham gia vào Chuỗi 
giá trị Cam Vinh Kỳ Yến.

   Với mong ước cuối cùng là xây dựng 1 vùng cam sinh thái hoàn 
toàn tại Nghệ An, tạo sự khác biệt cho sản phẩm cam Vinh của tỉnh, 
Chúng tôi là đơn vị kinh doanh 
cam đầu tiên tại Nghệ An kết 
nối với các hộ nông dân tạo 
ra chuỗi liên kết với sản 
phẩm cam quả tươi, sản 
phẩm chế biến từ cam và 
phát triển dịch vụ du lịch vườn 
cam mang công việc tốt, ổn 
định cho người yếu thế 
như là các phụ nữ 
đơn thân, phụ nữ 
dân tộc thiểu số, 
phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn và 
những người 
khuyết tật …

• TINH DẦU CAM NGUYÊN CHẤT 
MELORANGE với sản lượng 500 
lít/năm.
Thành phần: 100% vỏ cam tươi.
Quy cách: Lọ thủy tinh 10ml – 30ml – 
50ml … hoặc can 20l, …200l.
Màu: Trong suốt ánh vàng.
Hàm lượng: Lemonene 91%.
Tính ổn định: Ổn định được điều kiện 
bình thường
Sử dụng trong: Dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm.

• VỎ CAM VÀ BỘT VỎ CAM NGUYÊN CHẤT MELORANGE

Thành phần: 100% vỏ cam tươi.
Độ ẩm: 13 - 15% tối đa.
Tạp chất: 1%
Quy cách: Túi nilon 1kg - 2kg….
Đóng gói: Thùng 2kg; 5kg; 10kg
Màu: Vàng trắng.
Mùi: Thơm vỏ cam đặc trưng
Sử dụng trong: Dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm.  Sản lượng: 
5tấn/năm

• XÀ BÔNG TỪ CAM MELORANGE với sản lượng 5 tấn/năm.

Thành phần: Cam tươi, sáp ong, các loại dầu thực vật tự nhiên.
Độ ẩm: 13 – 15% tối da. Tạp chất: 1%
Quy cách: Túi nilon 1kg; 2kg.    Đóng gói: Thùng 2kg; 5kg;10kg.
Màu: Vàng trắng.    Mùi: Thơm vỏ cam đặc trưng
Sử dụng trong: Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm. Sản lượng: 5 tấn/năm

Các chứng chỉ chứng nhận:
- Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh An toàn thực phẩm
- Chứng nhận thực hành theo Quy trình VietGAP
- Chứng nhận Sở hữu Trí tuệ

Các hoạt động: 
- Tham gia Hội chợ AgroViet hàng năm
- Tham gia Hội chợ Foodexpo hàng năm
- Tham gia Trưng bày sản phẩm tại Maxcova – Nga
- Tham gia Trưng bày sản phẩm tại Nhật Bản

Được hỗ trợ, tư vấn bởi:
- Các sở nghành Nghệ An về mọi mặt.
- Tổ chức Jica tại Nghệ An về Chuỗi giá trị.
- Tổ chức Oxfam và CSIP về cố vấn Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tổ chức PUM Hà Lan về kỹ thuật bảo quản trong chế biến cam.
- Tổ chức Thriive Hoa Kỳ về hỗ trợ máy móc sản xuất.



PHU QUY AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY

VINH KY YEN ORANGE FARM IN NGHE AN

Address: Minh Thanh Hamlet, Minh Hop, Quy Hop, Nghe An
Office in Hanoi: No 17, nook 9/20, alley 9, Tran Quoc Hoan street, Cau Giay, Hanoi

Office in Vinh: No 75A, Nguyen Thi Minh Khai, Vinh – Nghe An
(Nghe An’s Department of Science and Technology 

 Tel: 0977860107 - 0986 612 607 (Lê Na)
Email: lena@camvinh.net - Website: www.camvinh.net

Vinh Yen Orange is a team of enthusiastically young people in pursuit of 
nature-based agriculture. They began to build model of ecological 
orange farm with 5ha instead of taking chemical model samples.

The goal of 2020 is to expand this model to 20 hectares of ecotourism 
farms, 50 hectares of VietGAP orange farms with the participation of 
more than 20 farmers in the Vinh Yen Value Chain.

Desiring to build a completely ecological zone and make a difference 
wih Vinh orange products of the province, we are the FIRST commercial 
unit in Nghe An connecting the farmer to create the link chain of fresh 
oranges, products from orange, and orange orchard tourism. These will 
bring favorable employment opportunities to the underprivileged, such 
as single moms, ethnic minority women, women having a difficult life 
and disabled people...

• ORANGE ESSENTIAL OIL 
MELORANGE with output of 500 liters 
per year
Ingredients: 100% fresh orange peel 
Specifications: glass bottle of 10ml - 30ml 
- 50ml ... or can of 20l, ... 200l.
Color: Transparent yellow
Content: Lemonene 91%
Stability: Stable in normal conditions 
Use: Pharmaceuticals, cosmetics, food
Capacity: 500 liters / year

• MELORANGE ORANGE PEEL AND FRESH ORANGE PEEL

Ingredients: 100% fresh orange 
peel
Moisture: 13 - 15% dark skin
Impurities: 1%
Specification: Plastic bag of 1kg - 
2kg...
Packing: 2kg;5kg;10kg... 
Color: Pale yellow
Odor: Typical orange peel flavor
Use: Pharmaceuticals, cosmetics, 
food. Yield: 5 tons / year

• MELORANGE ORANGE SOAP with a yield of 5 tons / year 

Ingredients: fresh orange, beeswax, natural plant oils 
Moisture: 13 - 15% dark skin
Impurities: 1%.   Specification: Plastic bag of 1kg - 2kg. 
Packing: 2kg; 5kg; 10kg.  Color: Pale yellow.  Odor: Typical orange peel flavor 
Use: Pharmaceuticals, cosmetics, food.   Production: 5 tons / year

Recognized certificate:
- Food Hygiene and Safety Certification
- Certification of VietGAP procedures
- Intellectual Property Certificate

Activities:
- Join AgroViet Fair every year
- Join the annual Foodexpo Fair
- Join the Showcase in Moscow - Russia
- Join the Showcase in Japan

Supported and consulted by:
- Nghe An’s administration in all aspects
- Jica Organization in Nghe An on the Value Chain
- Oxfam and CSIP on SME Business Administration
- Dutch PUM organization on preservation techniques in orange processing
- Thriive USA on support of production machinery

Our pride and also our main products are Vinh oranges of 
heavenly flavor cultivated with passion of young people 
who love nature.

• Products:

• KY YEN ORANGE (fresh orange)
Specification: 4 - 6 oranges/ kg 
Packing: 30kg or 10kg 
Appearance: round or sphere round,
orange, slight natural tan 
Yield: 300 tons / year
Season: October to April every year

Vinh Yen Orange is also the first enterprise in Nghe An to build 
the value chain of orange products including:

• DRIED ORANGE MELORANGE
(Candied orange peel):
Ingredients: orange peel, orange 
juice, brown sugar, honey
Specification: Karaf bag of 70gr 
and 300gr.   Packing: 50 bags
Moisture: 60 - 70%
Length: 5cm - 7cm, width: 1.5 - 
2.5cm.
Color: Natural honey yellow

Use: Eat directly.  Production: 10 tons / year

• MELORANGE ORANGE JAM ( Orange Mamalade):
Ingredients: Fresh orange, fresh lemon, brown sugar, honey, pectin 
powder.
Specification: glass jar 270gr.   Packing: 24 bottles
Color: Natural honey yellow
Use: Eat with bread, yogurt, tea
Production: 20 tons / year

  


