
 

 

  

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

MY PHUONG FOOD COMPANY LIMITED 

⁓⁓⁓⁕⁓⁓⁓ 

 

Đà Nẵng, 2022



PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

Thư ngỏ!  

Ước mơ trái dừa, cây lúa, hạt đậu…vốn đã rất gần gũi quen thuộc trong đời sống người Việt được được nâng tầm giá trị, mang lại niềm 

vui, hạnh phúc cho người nông dân, người tiêu dùng, người lao động…và cho xã hội. Mỹ Phương Food đã không ngừng phát triển và 

lớn mạnh để trở thành “nhà sản xuất bánh dừa hàng đầu Việt Nam” 

Chúng tôi không ngừng sáng tạo, cải tiến liên tục để tạo ra các sản phẩm độc đáo với chất lượng vượt trội và an toàn thực phẩm trên nền 

tản công nghệ tiên tiến. Chúng tôi muốn giới thiệu một loại bánh rất ngon và đặc biệt cho tất cả mọi người cũng như bạn bè thế giới, đó 

là “ BÁNH DỪA NƯỚNG TOPCOCO – Dừa thơm dừa ngon dừa giòn dừa béo” 

Open letter! 

We have been dreaming of enhancing the value of coconuts, rice, beans and other agriculture products which are very familiar in 

Vietnamese people's life in order to bring joy and happiness to farmers, consumers, and workers... and for the whole society. My Phuong 

Food has constantly developed and grown to become "Vietnam's leading coconut cracker manufacturer" 

We are innovating, improving continuously to create unique products with outstanding quality and food safety on the basis of advanced 

technology. We would like to recommend a very delicious and special product to all Vietnamese as well as friends around the world, 

which is TOPCOCO COCONUT CRACKER 

 

 



1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – COMPANY INFORMATION  

➢ Tên công ty: Công ty TNHH Mỹ Phương Food Năm thành lập: 2016   

Company Name: My Phuong Food Company Limited 

➢ Giấy phép kinh doanh số: 0402106775 

Business License No: 0402106775 

➢ Trụ sở chính: Tổ 4, thôn Đại La, Xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

➢ Address: Group 4, Dai La Village, Hoa Son Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam 

➢ Website: https://myphuongfood.com/  , mail: myphuongfood@gmail.com 

➢ Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất các loại bánh từ bột  

Business area: manufacturer of cakes and crackers from flour 

➢ Công suất sản xuất: 3 tấn sản phẩm/ngày 

Production capacity: 3 tons/day 

 

 

 

 

https://myphuongfood.com/


1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC – HISTORY AND ARCHIVEMENTS 

Thành lập ban đầu vào năm 2016, từ 1 cơ sở sản xuất tại 234 Đoàn Hữu Trưng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Mỹ Phương Food đã không ngừng 

phát triển lớn mạnh, đến nay đã có 02 nhà xưởng sản xuất tại Bình Định và Đà Nẵng, tổng diện tích lên đến 3.000m2 với hơn 100 cán 

bộ công nhân viên. 

Established in 2016, after more than 6 years of operation, My Phuong Food has been constantly growing, now has 03 production 

factories in Binh Dinh province (1) and Da Nang city (2), total area is up to 3,000m2 with more than 100 employees 

 

 

 

 

 

Xưởng sơ chế dừa nằm trong vùng nguyên liệu 

Pre-processing factory 

 



Xưởng sản xuất / Main factory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Dây chuyền sản xuất  - Machines                                                                       Kho - Warehouse  

 



 

Hoạt động sơ chế nguyên liệu cơm dừa 

 



Công suất sản xuất có thể lên đến 1.000 tấn sản phẩm/năm, Mỹ Phương Food trở thành Công ty có năng lực sản xuất Bánh dừa chất 

lượng hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm không những có mặt hầu hết 63 tỉnh thành mà còn xuất khẩu trực tiếp sang các nước như: Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… và đang mở rộng ra các thị trường tiềm năng như Mỹ và Trung Quốc.  

With a production capacity of up to 1,000 tons of products per year, My Phuong Food has become a top company producing Coconut 

Cracker in Vietnam. Products are not only present in most of 63 provinces and cities, but also directly exported to countries such as 

America, Japan, Korea, Taiwan, Laos... and are expanding to potential markets such as China. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG  

Nguồn nguyên liệu đầu vào hoàn toàn tự nhiên và được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm. Thành lập 

xưởng sơ chế ngay tại vùng nguyên liệu để đảm bảo nguyên liệu được tuyển chọn tốt nhất và luôn cung ứng đầy đủ.  

Sản phẩm được kiểm soát bởi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra 

khép kín mức cao nhất. Toàn bộ máy móc, thiết bị sử dụng chất liệu Inox, nền – tường xưởng sáng bóng, vệ sinh thiết bị dây chuyền, 

nhà xưởng được kiểm soát theo quy định. Tất cả các lối di chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm và con người ở các khu vực sản xuất độc 

lập, riêng biệt không nhiễm chéo.  

The input raw materials are completely natural and strictly controlled according to the quality and food safety standards set by the 

Company. We set up a preliminary processing factory right in the area providing raw materials in order to ensure the best selection of 

raw materials and sufficient supply. Strict quality control process in accordance with the standard of ISO 22000:2018, from input raw 

materials to output products with the best quality in a completely closed process. All machinery and equipment use stainless steel, the 

hygiene of equipment lines and factories is controlled strictly according to regulations. Each path in the factory from the area of pre-

processing raw materials to packing finished products are arranged separately, which help to prevent cross-contamination. 



 

Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm – Quality control lab 



 

Phòng đóng gói sản phẩm – Packing area 

 

 

 



PHẦN II: THÔNG TIN SẢN PHẨM  

Trong quá trình sản xuất, tất cả các công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến khâu sản xuất chế biến, 

tuyệt đối không sử dụng hóa chất độc hại, chất bảo quản hay chất tạo màu & mùi vị, hướng đến sản phẩm đạt chuẩn chất lượng. Với sự 

nghiên cứu sáng tạo, từ những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên mà không có bất kỳ chất bảo quản nào, Mỹ Phương Food đã tạo ra các 

sản phẩm mới đột phá về chất lượng, bánh có vị béo của cơm dừa tươi, đậu phộng tươi, mè tươi với độ ngọt thanh vừa phải, chất bánh 

giòn rụm sẽ thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất, và đặc biệt mùi thơm tự nhiên quyến rũ đã làm say mê biết bao khách 

hàng 

With innovative research, from completely natural ingredients without any preservatives, My Phuong Food has created breakthrough 

new products in terms of quality. You might not like the sweets but the taste of fresh coconut, fresh peanuts, fresh sesame will make 

you change your mind. Our products are moderately sweet, not too hard but crispy, which will satisfy even the most demanding 

customers. Especially, many customers of us have been enchanted by the charming natural aroma. TOPCOCO baked coconut crackers 

deserves to be TOP quality product 



1. Coconut cracker original 150g  



2. Coconut cracker with mung beans 150g 



3. Coconut cracker with peanuts 150g 

 



4. Coconut cracker with sesame 150g 



5.  Coconut cracker original 180g 



6. Coconut cracker with peanuts 180g  



7. Coconut cracker with sesame 180g  



8.  Coconut cracker original 250g 



9. Coconut cracker with peanuts 250g 

 


