Sinh ra và ln lên trong gia ình có 4 th h làm nc mm truyn thng, vì th, tui th ca
anh Bùi Thanh Phú – sinh nm 1986, trú làng ngh nc mm Nam Ô phng Hòa Hip Nam
- luôn gn lin vi mùi mn mà ca bin, v thm nng ca tng chum nc mm truyn thng. Có l vì
th mà khi trng thành dù ã là thy giáo gn chc nm nay nhng trong lòng anh luôn khc
khoi, trn tr mt ni: làm sao ngh nc mm truyn thng luôn hin hu trong mi mâm cm ngi
Vit, luôn ng vng trên thng trng cnh tranh khc nghit ngày nay?

Anh Bùi Thanh Phú bên sn phm Nc mm truyn thng ca mình.

K v chng ng ã qua, anh cho bit: nc mm Nam Ô vi anh ó là mi lng duyên không
dt. Sau khi tt nghip i hc Bách Khoa H à Nng, anh tr thành thy giáo dy Sinh hc cho
trng THPT Phm Phú Th vi cuc sng khá n nh. Tuy nhiên, trong sut hn chc nm ng trên
bc ging, anh vn luôn au áu n vic phát trin ngh nc mm truyn thng ca làng ngh.
p t lâu, nhng mãi n nm 2016, anh Phú mi quyt nh m công ty TNHH Mm Hng
Hng – khi u cho hành trình u t quy mô vào ngh làm mm và cng là bt u hành trình hin
thc hóa m c ca mình.
c cha m truyn ngh cng vi s tìm tòi nhng cái mi, anh ã dn nh hình c im ni bt, vt
tri ca nc mm truyn thng làng ngh. Theo anh Phú: có c nc mm ngon, nguyên liu dùng
phi là cá ti. Bi iu c bit to nên thng hiu mm Nam Ô chính là nm công thc ch bin gia
truyn vi nguyên liu chính là cá cm than nhng phi là loi cá ánh bt vào tháng ba âm lch
vì có m cao. Trn cá vi mui theo t l 1 phi cá (100kg cá) p chng 40kg mui ht. Phi trn
cho cá thm mui tht u, không b nát, xp t t tng lt vào thùng phuy ng cá mui. Phía trên
cùng t mt v an bng tre. y np tht kín, bo qun ni khô ráo, sch s, kín gió, gi nhit va phi.
Khong 9 - 12 tháng là có th mang cá mui lc nc mm. Sut mùa nguyên liu, khi tàu cá v
vào bt c thi im nào trong ngày, anh Phú cng ra tn b kim tra cá và thu mua trc tip. Vì
th mà sn phm ca anh luôn gi c mùi v c trng ca làng ngh bao i nay.
Ngoài ra, khi nhn thy bao bì là mt trong nhng im yu ca nc mm truyn thng, anh
Phú quyt nh to "chic áo mi" cho sn phm ca mình. Theo ó, anh nhp v chai thy tinh mi
hoàn toàn t Sài Gòn, thit k logo, np y thun tin cho quá trình m, rót và bo qun nc mm.
Mi ây công ty anh còn cho ra th trng loi chai 100ml giá 10.000 ng/chai, thit k gn nh,
phù hp vi i tng khách hàng là ngi hay i công tác xa. ng thi, anh ang dn thay th vic
dán nhãn hiu th công bng vic dùng máy móc in ni nhãn hiu trc tip lên chai thy tinh
va sch p va chuyên nghip va tránh trng hp b làm nhái, làm gi. Anh Phú cng ã mua
tên min trang web nuocmamnamo.vn thun tin cho vic qung bá c quyn sn phm, ng thi
anh cng ang hoàn tt quá trình ng ký bo h nhãn hiu, phát trin ý tng kt hp vi các tour du
lch l hành trong thành ph m các tour tri nghim làm nc mm ngay ti xng. Mi ây, công ty

anh cng ã ón oàn du hc sinh Singapor n tham quan thc t ti xng mm. Hot ng này là mt
cách qung bá thân thin, a nc mm truyn thng Nam Ô n gn vi ngi tiêu dùng hn na.

Anh Bùi Thanh Phú bên sn phm Nc mm truyn thng

Mc dù ã u t rt l lng cho cht lng và mu mã sn phm, nhngtheo anh Phú: ngh mm
vt v c quá trình làm ra sn phm và con ng tiêu th. Khi mà con ng mm truyn thng Nam
Ô c bày bán các siêu th ln còn quá nhiu gian nan. Bên cnh ó, vic m rng din tích u t
nhà xng sn xut kinh doanh còn gp nhiu khó khn. Hin ti công ty ca anh mi nm xut ra
th trng hn 3.000 lít nc mm, ch yu cho các i lý trên a bàn thành ph, gii quyt lao ng
thng xuyên cho 4 lao ng gia ình trên 5 triu ng/tháng và 3 lao ng thi v vi thu nhp bình
quân 200.000 ng/ngày. Khó khn là vy, nhng anh Phú luôn tin rng: chính quyn các cp
s luôn n lc h tr, to iu kin ngi dân gi gìn và phát huy làng ngh truyn thng. Và trong tng
lai, vic s dng nhng sn phm sch, an toàn s là xu hng ca mi nhà, mi ngi. T ây, ngi tiêu
dùng s quay tr v vi nc mm truyn thng. ây là c hi nhng ngi sn xut nc mm sch c sng vi
ngh và hn ht là gìn gi c nhng giá tr truyn thng ca cha ông.
Vi tâm huyt, tài nng ca tui tr, mong là nim am mê vi nc mm truyn thng ca anh
Phú s giúp anh gi vng ngh nc mm truyn thng ca gia ình và quê hng Nam Ô.
Bình Phm

