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HỒ SƠ
NĂNG LỰC



Kính gửi quý khách hàng !

Lời đầu tiên, Cây Xanh Miền Trung xin gửi đến Quý khách hàng 
lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. 

Cây Xanh Miền Trung ra đời với sứ mệnh “Mang lại không gian 
xanh cho mọi công trình” góp phần tạo nên môi trường sống 
xanh cho cộng đồng. 

“Chúc quý khách
gặp nhiều may
mắn, thành công
và không ngừng
vươn xa ! ”

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội 
ngũ chuyên gia môi trường, kiến trúc 
sư, kỹ sư nông nghiệp, nghệ nhân hàng 
đầu Cây Xanh Miền Trung đã tạo ra vẻ 
đẹp tự nhiên cũng như không khí trong 
lành cho nhiều công trình lớn nhỏ cho 
đến nhà ở và đáp ứng được mọi yêu 
cầu của khách hàng.

Trân quý cảm ơn!

LỜI NGỎ



VỀ CÂY XANH
MIỀN TRUNG

Cây Xanh Miền Trung là đơn vị chuyên cung cấp và cho thuê cây 
xanh, chính thức được thành lập vào năm 2008. Cây Xanh Miền 
Trung chuyên cung cấp và cho thuê cây xanh với quy mô trang 
trại cây xanh lớn mang lại giải pháp không gian xanh cho các 
công trình và dự án.

 Chúng tôi ra đời với sứ mệnh “Mang lại nhịp thở cho thành phố 
hiện đại” góp phần tạo nên môi trường sống xanh cho cộng đồng. 
Để làm được điều đó, Cây Xanh Miền Trung không ngừng đầu tư, 
mở rộng quy mô vườn ươm, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ 
nhân sự giàu kinh nghiệm, để mang sự hài lòng về mức độ hoàn 
mỹ cho từng công trình.



Nhiều năm qua Cây Xanh Miền Trung đã nhận được hàng trăm phản hồi tích cực từ 
phía khách hàng và không ngừng nỗ lực đem đến môi trường sống tốt nhất cho mọi 
không gian sống hiện đại, nhờ những điểm khác biệt:

- Trang trại cung cấp cây xanh 27000m2 tại Quảng Ngãi

- Kỹ sư trên 5 năm kinh nghiệm chuyên ngành cây xanh

- Trang thiết bị vận chuyển và chăm sóc cây xanh chuyên dụng, hiện đại.

- Showroom vườn ươm trưng bày cây xanh 3500m2 tại trung tâm TP Quảng Ngãi.

- Cung cấp và cho thuê cây xanh cho 12 công trình lớn tại Quảng Ngãi

LỢI THẾ
KHÁC BIỆT

Tầm Nhìn

Sứ Mệnh

Trong những năm tới Cây Xanh Miền 
Trung sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu 
để trở thành Doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ thi công và bảo dưỡng cây xanh 
cảnh quan hàng đầu tại Miền Trung.

Cây Xanh Miền Trung ra đời 
với sứ mệnh “Mang lại không 
gian xanh cho mọi công trình”.

Giá Trị Cốt Lõi
“Sáng tạo – Đẳng cấp – Hiệu quả” đây 
chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt 
động của doanh nghiệp đối với khách 
hàng cũng như đối tác.



NHÂN SỰ MÁY MÓC THIẾT BỊ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tạ Công Thụy
Chuyên ngành: KTS Cảnh Quan

BỘ PHẬN QUẢN LÝ   : 2 NGƯỜI

BỘ PHẬN KỸ THUẬT : 12 NGƯỜI

BỘ PHẬN KẾ TOÁN                    : 2 NGƯỜI

ĐỘI NHÂN CÔNG TRỒNG CÂY : 30 NGƯỜI

Máy đào bánh lốp Solar 280   1 chiếc
Xe tải thùng:                            2 chiếc
Ô tô                                         1 chiếc

Xe cẩu tải - Số lượng              1 chiếc
Xe tưới nước 6.500L               1 chiếc
Thiết bị máy bơm, máy phun thuốc, 
máy cắt cỏ,...



LÝ DO CHỌN
CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DỊCH VỤ
TIÊU BIỂU

Trang trại cung cấp cây xanh 27000m2 tại 
Quảng Ngãi

Showroom vườn ươm trưng bày cây 
xanh 3500m2 tại trung tâm thành phố 
Quảng Ngãi.

Kỹ sư trên 5 năm kinh nghiệm chuyên 
ngành cây xanh và đội ngũ nhân sự 20 
người.

Cung cấp và cho thuê cây xanh cho 12 
công trình lớn tại Quảng Ngãi

Trang thiết bị vận chuyển và chăm sóc 
cây xanh chuyên dụng, hiện đại.

Có chi phí hợp lý nhất cho các dự án, 
công trình lớn.

Cây xanh Miền Trung - Đơn vị cung cấp và 
cho thuê cây xanh với quy mô trang trại cây 
xanh 27000m2 mang lại giải pháp không 
gian xanh cho các công trình và dự án.

CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH MIỀN 
TRUNG QNG - Không gian xanh cho mọi 
công trình!

Văn phòng: Ngã tư Phan Đình Phùng 
nối dài, Trường Chinh, Tp. Quảng Ngãi

Vườn ươm: Thôn Điền An, Xã Nghĩa 
Điền, H. Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Hotline: 0981.465.610 | 0917 924 000

Website: www.cayxanhmientrung.com

Tư vấn thiết kế, quản lý và thi 
công các dự án xanh như: Nhà 
máy, Khu công nghiệp, Khu dân 
cư, Khách sạn, Đường phố, 
Trung tâm đô thị,...

Cung cấp và cho thuê cây nội 
ngoại thất, cây cổ thụ và các 
loại giống cây trồng. 

Thiết kế và thi công các cảnh 
quan sân vườn, resort, sân golf, 
công viên,...

Chăm sóc và bảo dưỡng các 
công trình cảnh quan cây xanh.











DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN:

Trồng cây xanh khu đô thị mới Nam
Lê Lợi | Ngọc Bảo Viên – Quảng Ngãi

DỰ ÁN:

KHU ĐÔ
THỊ PHÚ MỸ



DỰ ÁN:

Nam Khang Miền Trung



DỰ ÁN:

Trồng cây xanh tại
Vietcombank Dung
Quất – Quảng Ngãi

DỰ ÁN:

Bảo dưỡng định kỳ
cảnh quan nhà máy
Prowell


