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Về Sokfarm



Sok trong tiếng Khmer
có nghĩa là Hạnh Phúc

Sokfarm có nghĩa là Nông Nghiệp Hạnh Phúc 
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Sokfarm nghĩa là Nông nghiệp Hạnh 
Phúc, với mong muốn nâng cao giá 
trị kinh tế, cải thiện kế sinh nhai cho 
nông hộ trồng dừa tại Trà Vinh. 
Chúng tôi định hướng trở thành 
doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành
chế biến mật hoa dừa tại Việt Nam, 
tạo ra sản phẩm mật hoa dừa tự 
nhiên, nguyên chất 100% và đem 
đến sức khỏe cho người tiêu dùng.

Sokfarm vận hành bền vững từ vùng 
nguyên liệu, đến quy trình sản xuất, 
đến các mối quan hệ với nông dân và 
đối tác. Chúng tôi xác định giá trị cốt 
lõi của Sokfarm đó chính là SÁNG 
TẠO – BỀN VỮNG – CỘNG ĐỒNG.

Giá trị
cốt  lõi

 S
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N

G
 – CỘNG ĐỒNG

 –



Mật hoa dừa Sokfarm là sản phẩm được thu 
thủ công từ hoa dừa, bằng kỹ thuật mát – xa 
hoa và thu mật truyền thống của người Khmer 
Trà Vinh. Sản phẩm 100% tự nhiên từ hoa dừa, 
được chế biến bằng công nghệ cô đặc chân 
không giúp giữ lại hương vị và dinh dưỡng tốt 
nhất. Mật hoa dừa Sokfarm được dùng để thay 
thế đường tinh luyện và mật ong.

Mật hoa dừa
là gì?
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Chọn cây dừa từ 3 - 15 năm tuổi. 
Người nông dân tiến hành mát - xa, 
cắt mặt và thu mật hoa dừa ít nhất 
2 lần mỗi ngày



Một hoa dừa sẽ được thu mật           
liên tục trong 25 ngày, tương 
đương với 25 - 30 lít mật/hoa 
và được thu luân phiên từ hoa 
này đến hoa khác.

FAO - Chứng nhận Giống dừa thu mật

13 hoa/ năm
Cứ theo chu kì 25 ngày cây dừa 
sẽ cho ra một hoa và trung 
bình một năm cây dừa sẽ cho 
ra 13 hoa.

25 lít mật/ hoa Tăng giá trị kinh tế

Giống dừa chuyên để thu mật 
có tên là Mawa (tên khoa học 
PB121), độ tuổi thích hợp để        
thu mật hoa dừa là từ 3-15    
năm tuổi.

Thích ứng
xâm ngập mặn

Mô hình trồng dừa thu mật, giúp 
tăng từ 3 -5 lần giá trị kinh tế 
cho nông hộ trồng dừa hiện tại.

Cây dừa có thể chịu được độ 
mặn       4 - 10%, thích nghi cao 
với biến đổi khí hậu hiện nay.

Những con số
thú vị về
Mật hoa dừa

Năm 2013, Tổ chức Lương          
thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (FAO) chứng nhận ngành 
nghề trồng dừa thu mật là         
một ngành nghề phát triển         
bền vững.



09

Sứ mệnh của SOKFARM là thực hiện các hoạt động sản xuất 
và canh tác bền vững nhằm giảm thiểu tác động của con 
người đối với khí hậu. Chúng tôi luôn ý thức việc sản xuất 
thuần hữu cơ trên vùng nguyên liệu bền vững tại Huyện        
Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh. Tại đây, vùng nguyên liệu được trồng 
canh tác và liên kết với các nông hộ Khmer theo hướng          
bền vững và bảo vệ môi trường.

Vùng nguyên liệu

2
TRÀ VINH
VÙNG NGUYÊN LIỆU

lớn
thứ

CỦA VIỆT NAM
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Khung cảnh xanh mát, không gian trong lành
tại vườn dừa Sokfarm



11

Khung cảnh xanh mát, không gian trong lành
tại vườn dừa Sokfarm
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Quy trình thu mật

Mỗi ngày 2 lần, 
người thợ thu mật sẽ 
mát-xa hoa dừa và 
thu mật hoa. Mỗi 
hoa dừa thu được   
25 lít mật.

Bước 1
Vệ sinh ống thu mật 
2 lần/ngày.

Bước 2
Từ 8 lít mật hoa dừa 
nguyên liệu ta cô đặc 
trong 8h – 10h ở         
nhiệt độ 55-60oC,          
sẽ thu được   1 lít mật 
hoa dừa cô đặc 100% 
tự nhiên.

Bước 4
Vận chuyển mật 
hoa dừa nguyên 
liệu về nhà máy 
chế biến.

Bước 3



Nhà máy
chế biến

1 2

3 4

Kiểm tra
mật hoa dừa nguyên liệu

Tổng thể
bên ngoài nhà máy

Bên trong
nhà máy

Công nhân đang
thực hiện đóng gói

1
2
3
4
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Bên ngoài Nhà máy
Nhà máy được chăm chút, chỉn chu từng chi tiết.
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Đến năm 2022, nhà máy lắp đặt thêm nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại giúp gia tăng 
sản lượng nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu

Bên trong Nhà máy
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2019 - 2020
Năm 2019, nhân lực của nhà máy giai đoạn này chỉ với

3 công nhân viên và 8 nhân viên thu mật.
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2021 - 2022
Đến đầu năm 2022, nhà máy mở rộng cơ cấu nhân sự, tuyển dụng thêm

nhiều vị trí giúp tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương.



Công nghệ
cô đặc chân không

Công nghệ này đã giúp bảo toàn dinh dưỡng và hương vị 
tự nhiên của sản phẩm.

Tất cả sản phẩm 
100% tự nhiên, 

không chứa chất 
bảo quản, phụ gia 

thực phẩm.

550CLÀ QUÁ TRÌNH CÔ ĐẶC
Ở NHIỆT ĐỘ SÔI THẤP 
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2019 2020 2021 2022
MẬT HOA DỪA

SOKFARM

HẠT CACAO &
MẬT HOA DỪA

NƯỚC UỐNG
MẬT HOA DỪA

ĐƯỜNG HOA DỪA

MỨT DỨA
MẬT HOA DỪA

MẬT HOA DỪA
LÊN MEN

GIẤM
MẬT HOA DỪA

GÓI
MẬT HOA DỪA



Truyền thông



Năm 2018, chứng kiến cảnh dừa trái rớt 
giá thê thảm, bỏ mọc mầm không ai 
mua. Vốn xuất phát là nông dân, “tình 
yêu quê hương cộng với niềm đam mê 
chế biến nông sản”, chúng tôi đã chọn 
khởi nghiệp với các sản phẩm mật hoa 
dừa Sokarm. 

Mô hình trồng dừa thu mật đã tăng giá trị 
kinh tế cho nông hộ từ 3 -5 lần, phát 
triển thêm các dòng sản phẩm mới và 
góp phần phát triển ngành nghề truyền 
thống của người Khmer. 

Nhà sáng lập
và hành trình khởi nghiệp

Thạch Thị Chal Thi

Thạc Sĩ Công Nghệ Thực Phẩm
Đại học Bách Khoa TP.HCM

Phạm Đình Ngãi

Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
Đại học SPKT TP.HCM

ĐAM MÊ CHẾ BIẾN, NÂNG CAO GIÁ TRỊ
NÔNG SẢN BẢN ĐỊA
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Lợi ích
cộng đồng

- Xây dựng doanh 
nghiệp lâu dài trong 
cộng đồng, một lựa 
chọn tốt hơn để trở về 
quê hương làm việc.

- Gắn kết gia đình 
khăng khít, nền tảng 
gia đình hạnh phúc.

-  Bắt nguồn từ vùng       
đất không có hóa 
chất, lành mạnh với 
cộng đồng.

- Yếu tố về nữ giới, dân 
tộc và công bằng xã 
hội được xem trọng.

Lợi ích của người
tiêu dùng/quốc gia

- Vòng lặp bền vững, 100% 
nguyên liệu và công nghệ 
sản xuất trong nước.

- Giá cả phù hợp cho các sản 
phẩm chất lượng.

- Xây dựng chuỗi giá trị Kinh 
tế chia sẻ từ trang trại đến 
nhà máy, đối tác và người 
tiêu dùng.

- Tạo niềm tự hào về nông 
sản bản địa của Việt Nam.

- Xây dựng hệ sinh thái nông 
nghiệp hạnh phúc.

Tác động xã hội
Tháng 03/2021,         

Sokfarm là thành viên 
trong Chương trình ươm 
tạo khởi nghiệp tạo tác 

động xã hội Pursuing 
Purpose 2021 được đồng 
tổ chức bởi Seed Planter 
và Đại Sứ Quán Canada

22



23

Các giải thưởng

Đạt giải thưởng

2022

SOKFARM LÀ
DOANH NGHIỆP DUY NHẤT
TẠI VIỆT NAM

Doanh Nghiệp
Phát Triển Bao Trùm

Hạng mục

ASEAN 
Business Awards

Giải thưởng
DOANH NHÂN

CỘNG ĐỒNG 2022

MẬT HOA DỪA SOKFARM

Á quân
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GIẢI NHẤT CUỘC THI
DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
THANH NIÊN NÔNG THÔN 2020

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG
BÀ THẠCH THỊ CHAL THI “CÓ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TRONG 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2021”

Giải nhất &
Bằng khen Thủ tướng



Các chứng nhận

HÀNG VIỆT NAM 
CHẤT LƯỢNG CAO
-
Năm  2021

ISO22000:2018
-
Năm 2020

FDA USA
-
Năm 2020

OCOP 4 SAO
-
Năm 2020

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
CẤP KHU VỰC
-
Năm 2020

25

CHUỖI CUNG ỨNG
AN TOÀN
-
Năm 2020
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Các báo đài đưa tin
Với hướng đi và mô hình mới, tạo ra được các dòng sản phẩm đặc trưng vùng miền và 
truyền động lực cho các bạn trẻ. Từ lúc bắt đầu, Sokfarm nhận được nhiều sự quan tâm từ 
báo đài và truyền thông. Đến nay đã có hơn 20 đài truyền hình và 40 bài báo đưa tin về 
Sokfarm và câu chuyện khởi nghiệp ngành mật hoa dừa.
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Các đối tác bán hàng
Các sản phẩm của Sokfarm tập trung vào nhóm khách hàng thuần chay, tiểu đường, 
nhóm vận động, thể thao bù khoáng điện giải. Nhu cầu thay thế đường mía và tìm 
một chất tạo ngọt bền vững.



Thị trường xuất khẩu

Campuchia Nhật Bản Hà Lan
Tháng 04/2021 Tháng 08/2021 Tháng 09/2021 
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Các sản phẩm



Vị ngon tự nhiên từ búp hoa dừa
Phù hợp với người tiểu đường, ăn kiêng
Mật hoa dừa thuần thực vật
Giàu khoáng chất, axit amin
Ngọt 70% so với đường mía
Giúp cho món ăn tròn vị
Giúp cân bằng nhiệt cơ thể
Thay thế bữa ăn nhanh
Không bổ sung đường
Không phẩm màu và hóa chất
Không chất bảo quản

30

Mật hoa dừa
Sokfarm

Mật hoa dừa Sokfarm là sản phẩm 
được chế biến từ 100% mật hoa 
dừa tươi bằng công nghệ CÔ ĐẶC 
CHÂN KHÔNG. Sản phẩm có vị ngọt 
thanh, mặn nhẹ của khoáng chất 
và hậu vị chua đặc trưng do quá 
trình lên men.

ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HU YẾT - BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT

65g48 hủ/thùng
250g: 12 và 6 chai/thùng
700g: 6 chai/thùng
1,25kg: 5 và 12 chai/thùng
7kg/can 

Quy cách đóng gói:

Xem thêm thông tin
về sản phẩm

SẢN PHẨM CÓ CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT THẤP
(Đã được kiểm lâm sàng tại HCDC TPHCM)

Chứng nhận:
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100% lên men tự nhiên
Vị ngọt lành từ búp hoa dừa
Không chứa đường tinh luyện
Vị ngon truyền thống từ cây Cà Khi
Chứa 2 độ cồn
Hỗ trợ tiêu hóa
Không chất bảo quản
Giàu khoáng chất, axit amin
Ngon nhất khi dùng với đá lạnh và 
1 lát chanh

Mật hoa dừa
lên men

Mật hoa dừa lên men là thức uống 
lên men tự nhiên trong 3 tháng, 
theo phương pháp truyền thống của 
người Khmer xưa, sản phẩm có vị 
ngọt thanh từ búp hoa dừa và vị 
chua nhẹ. Đây là món quà tuyệt vời 
cho những buổi hội họp gia đình và 
bạn bè.

THỨC UỐNG LÊN MEN DÀNH CHO P HÁI ĐẸP

375ml: 12 chai/thùng
Packing:

Chứng nhận:

Xem thêm thông tin
về sản phẩm
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Nước uống mật hoa dừa Sokfarm là sản 
phẩm được thu thủ công từ hoa dừa, 
bằng kỹ thuật mát-xa hoa và thu mật 
truyền thống của người Khmer Trà Vinh. 
Sản phẩm 100% tự nhiên từ hoa dừa, 
giúp bạn giải khát sảng khoái, bù 
khoáng điện giải tự nhiên và cung cấp 
năng lượng.

Nước uống
mật hoa dừa

Xem thêm thông tin
về sản phẩm

Vị ngon 100% tự nhiên
Ngọt lành từ búp hoa dừa
Chỉ số đường huyết (GI) thấp
Bổ sung năng lượng
Bù khoáng điện giải
Không chất bảo quản
Không bổ sung đường

200ml: 19 chai/thùng
250ml: 19 chai/thùng
1 lít: 5 và 12 chai/thùng

Quy cách đóng gói:

BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG - BÙ KHOÁNG ĐIỆN GIẢI

Chứng nhận:
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SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT DÀNH CHO
NGƯỜI ĂN KIÊNG,TIỂU ĐƯỜNG

Nguyên chất 100%
Ngọt lành từ búp hoa dừa
Chế biến truyền thống
Phù hợp với người tiểu đường, ăn kiêng
Ổn định đường huyết
Giàu khoáng chất, axit amin
Ngọt 70% so với đường mía
Giúp cho món ăn tròn vị
Bổ sung dinh dưỡng cho não

Đường hoa dừa

Đường hoa dừa là sản phẩm được 
chế biến từ 100% mật hoa dừa tươi. 
Sản phẩm có chỉ số đường huyết 
thấp,  giàu chất chống oxy hóa,  
phù hợp cho người tiểu đường,  ăn 
kiêng, giúp giảm stress hiệu quả.

VỊ NGỌT TỪ HOA DỪA - TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE

135g: 12 hủ/thùng
250g: 10 túi/thùng

Quy cách đóng gói:

Xem thêm thông tin
về sản phẩm

Chứng nhận:
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100% giấm mật hoa dừa tự nhiên
Lên men tự nhiên trong 6 tháng
Hậu vị ngọt từ búp hoa dừa
Giữ lại giấm mẹ tự nhiên
Bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột
Hỗ trợ tiêu hóa
Giảm cân, thải độc hiệu quả
Gia vị ngon cho các món ăn

Giấm
mật hoa dừa

Giấm mật hoa dừa Sokfarm là 
sản phẩm được lên men tự nhiên 
từ mật hoa dừa tươi nguyên chất 
100% trong 6 tháng. Sản phẩm 
chứa giấm mẹ tự nhiên, được 
dùng để thay thế giấm táo.

GIẤM MẸ TỰ NHIÊN - VỊ  CHUA VÌ  SỨC KHỎE

265ml: 12 chai/thùng
5 lít/can

Quy cách đóng gói:

Chứng nhận:

Xem thêm thông tin
về sản phẩm



35

Hạt cacao Mê-Kông lên men    
tự nhiên
Món ăn vặt vì sức khỏe
Giàu chất chống oxi hóa
Cung cấp năng lượng, ổn định 
đường huyết
Chống lão hóa, giúp tinh thần 
minh mẫn
Kiểm soát cân nặng, giảm 
căng thẳng
Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt Cacao
mật hoa dừa

Sản phẩm là sự kết hợp vị ngọt 
thanh từ mật hoa dừa hòa quyện 
với vị đắng  thơm của hạt cacao, 
sản phẩm giàu chất chống oxy 
hóa, ổn định đường huyết và hỗ trợ 
ngăn ngừa bệnh tim mạch.

VỊ ĐẮNG TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TIM MẠCH

75g: 12 chai/thùng
Quy cách đóng gói:

Chứng nhận:

Xem thêm thông tin
về sản phẩm



Hãy chia sẻ về suy nghĩ và cảm nhận của bạn với chúng tôi nhé!

Mọi thông tin cần phản hồi về sản phẩm hay các vấn đề liên quan, 
bạn liên hệ Sokfarm tại:

0974 018 946 - 0974 038 946
info@sokfarm.com

www.sokfarm.com
Ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần.
Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh
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