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Công ty cổ phầnNguyên Khôi Xanh, thành lậpnăm2019, đã nghiên
cứuvàápdụngthànhcông“Môhìnhnôngnghiệphữucơtuầnhoàn”
đầu tiên tại ViệtNamứngdụng trong chăn nuôi lợn và trồnghoa, đã
chứngminhhiệuquả kinh tế, hiệu quả về giảmphát thải, chất lượng
củasảnphẩmnuôi trồng của trang trại.Môhìnhgiải quyếtđược tính
cấp thiết vềnhucầu:Chuyển đổi sangnôngnghiệphữucơ, tận dụng
ưu thế tự nhiên tạo thành cộng đồng chăn nuôi, trồng trọt bền vững,
tạoracácsảnphẩmđápứngxuthếtiêudùnghữucơ.

Thecircularorganicagriculturemodelkeepsthenutrientcycleclosed,
makinguseofmoderntechnologiesatahigherlevel:
Consecutiveandrationaltechnologyarrangement
Circulation: Residual flows from livestock and crop production is
producedforanimalfeed,fertilizerinthecircularchain.
Sewageistreatedbybiogasplant,thenconstructedwetlandsandfinally
usedforwatering.Biogasisusedforheating.Plantsfromconstructed
wetlandsistofeedlivestock.
Solidwastemixedwithcropresiduesistofeedearthworm.Earthwormis
tofeedlivestockandearthworm’smanureisaorganicfertilizerforplants.
Microbiology technology is widely used to replace mechanical and
chemicalmethodstoreducelabourwork,fossilfuelandchemicalsuse.
Productdiversity:fromlivestock,crophusbandryandorganicfertilizer.

Môhìnhnôngnghiệphữucơtuầnhoàngiữchutrìnhdinhdưỡngkhép
kín, ápdụngcáccôngnghệkhoahọchiệnđạiởcấpđộcaohơn:
Liênhoànvàđồngbộtrongsắpxếpcôngnghệ.
Tuầnhoàn:Chất thảinôngnghiệpđượcgiữthứcănchovậtnuôi,phân
bónhữucơchocâytrồngtrongvòngtuầnhoàn.
Nước thải được dẫn vào bể biogas, rồi qua bãi lọc trồng cây, sau đó
được tái sử dụng làmnước tưới tiêu; cây trồng từbãi lọc trồngcây là
thứcănchovậtnuôi.
Phân lợn, gà được làm thứcăn chogiunquế; phân giun quế làphân
bónhữucơchocâytrồng,thịtgiunquếlàthứcănchovậtnuôi.
Công nghệ sinh học được sử dụng rộng rãi để thay thế các phương
phápcơvàhóahọc,giảmsửdụngnhiênliệuhóathạchvàhóachất.
Đadạngsảnphẩmtrongcùngmộtchu kỳ từchănnuôi và trồng trọt
xửlýmôitrường.

Nguyen Khoi Green Jsc., established in 2019, has successfully
developedandapplied“Circularorganicagriculturemodel”,which
ispioneeringmodelforcirculareconomyinmodernagriculture in
pig farming and flower gardening in Vietnam. The Model has
proven its sustainability in economic growth, zero-waste, and
quality of farm products. The model addresses Vietnam’s
challengesinconversiontoorganicfarmingtodevelopsustainable
farmingcommunitiestomeetthedemandfororganic food.

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN KHÔI XANH

*Bà Nguyễn Phương Thảo - CEO và Founder của Công ty CP Nguyên Khôi Xanh nhận giải Thách thức trao bởi Giám đốc Quốc 
gia Ngân hàng Thế giới tại VIệt Nam Ousmane Dione và Tham tán kinh tế Đại sứ quán Úc tại Việt Nam Justin Baguley (2019).
*Ms. Nguyen Phuong Thao - CEO and Founder of Nguyen Khoi Green JSC awared Challenge Prize by the World Bank Country
Director for Vietnam Ousmane Dione and Counsellor, Economic and Development Cooperation at the Australian Embassy 
in Vietnam Justin Baguley (2019).

*Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gian hàng của Công ty CP Nguyên Khôi Xanh trong Lễ trao giải Cuộc thi
Khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ và Tương lai của nền kinh tế xanh (2019).
*Deputy Prime Minister Vu Duc Dam visited Nguyen Khoi Green JSC’s booth at Award Ceremony “Women and the 
future of green economy” (2019). 
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Thách thức của doanh nghiệp: Challenge of the business:

Hỗ trợ của VCIC: Support from VCIC:

Kết quả đầu ra dự kiến: Expected output results:

-Nhậndiện thươnghiệu chưa tốt.
-Năng lực thươngmạihóacủa đội ngũ chưamạnh.
-Chưa cóhệ thống tài liệu truyền thông.

-Hỗ trợ hoàn thiện thủ tụcđăngký giải pháphữu ích.
-Hỗ trợ thươngmạihóamôhìnhkinh doanh.
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng tài liệu và thỏa thuận chuyển giao công
nghệ, hỗ trợ thamgiacác chương trình kếtnốiđầu tư.
-Hỗ trợ, tư vấn xâydựngchiến lược và các tài liệu truyền thông.

- Thươngmại hóa và chuyển giao ít nhất 01môhìnhnôngnghiệp
hữu cơ tuầnhoàn củadoanh nghiệp.
- Giảm chi phí sản xuất: 28% chi phí thức ăn chăn nuôi, 40% chi
phíphânbónhữucơ,05%lượngnướctưới tiêu, , thuhồikhíbiogas
làmnăng lượng.
- Không có nước thải, không chất thải rắn, cắt giảm 9.96 tấn
CO2/nămtại quymô200 con lợnhàng năm.
-Đăng kýgiải pháphữu íchchogiải pháp côngnghệcủamôhình.

- Commercialize and transfer at least 01 circular organic
agriculturemodel to other enterprises/farms.
- Reduce manufacturing costs: reduces 28% animal feed cost,
40% organic fertilizer cost, 50% watering amount, heating and
cooking costs and recoveringbiogasasenergy source.
-Nowastewater, no solidwaste, and reductionof9,96 tonsCO2
per year at the scaleof 200pigheads per year.
- Utility solution registration for the circular organic
agriculture model.

-Support tocompleteutilitysolution registration.
-Support tocommercializebusinessmodel.
-Advise,support tobuild technology transferdocumentsand
agreements,supportto join investment connectionprogram.
-Support, advisetobuildcommunicationstrategyandmaterials.

-Low quality branding.
-Limited commercialization capacity.
-Lack of communicationmaterial system.

NGUYEN KHOI GREEN JOINT STOCK COMPANY

*Sản phẩm của Công ty CP Nguyên Khôi Xanh/ Products of Nguyen Khoi Green JSC.

*Đại diện Công ty CP Nguyên Khôi Xanh và các doanh nghiệp POC3 tham gia chương trình đào tạo
tiền ươm tạo POC3 (2019).
*Nguyen Khoi Green JSC representative and POC3 enterprise representatives participated in POC3
Pre-incubation training program (2019). 


