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THƯ NGỎTHƯ NGỎ
         Kính gửi quý khách hàng!
    

    Thay mặt toàn thể lãnh đạo và nhân viên công ty Cây xanh Tám Hoàng, tôi xin gửi tới quý đối tác và khách 

hàng lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng. Cảm ơn quý đối tác luôn tín nhiệm, tin dùng các sản 

phẩm và đồng hành cùng sự phát triển của công ty trong thời gian qua.

   Cây xanh Tám Hoàng là doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, thiết kế và thi công: cây 

cảnh, cây xanh, cây ăn trái, mặt cỏ, hoa cao cấp các loại,...cho sân vườn, cảnh quan khu dân cư, khu công 

nghiệp, khu biệt thự nhà vườn, khu du lịch sinh thái.

 

    Với đội ngũ đạo tào nghiệp vụ, kĩ năng ươm trồng các loại cây xanh, hoa, cỏ chuyên nghiệp cùng sự tận 

tâm có ý thức trách nhiệm trong công việc. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở để trở thành 

nhà cung cấp và thi công cây xanh hàng đầu tại Đồng Nai và Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu và mang lại 

sự hài lòng cho khách hàng.

 

   Bằng tinh thần phấn đấu, không ngừng đổi mới của mình, toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của 

công ty đặt mục tiêu mang lại những dịch vụ sản phẩm hoàn hảo nhất cho quý khách hàng.

   Rất hân hạnh được hợp tác và phục vụ quý đối tác và khách hàng.

   Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                   

                                                                                              Giám đốc

                                                                 TRẦN THỊ BẮC 
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GIỚI THIỆU CHUNG
     Tính đến năm 2022, Cây xanh Tám Hoàng đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, thiết kế, 

thi công và chăm sóc cây cảnh. 

Cây xanh Tám Hoàng luôn giữ vững Phương châm hoạt động:

-        “Tất cả vì quyền lợi của khách hàng”. Khách hàng là trung tâm định hướng của mọi hoạt động.

-          Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Uy tín là nền tảng phát triển.

Công ty Cây xanh Tám Hoàng từ khi thành lập luôn định hướng phát triển công ty gắn liền với những phương châm 

đề ra, từ đó đảm bảo quyền lợi của khách hàng, của công ty cũng như góp phần vào sự phát triển không gian xanh 

của Trái Đất.

Với phương châm và khẩu hiệu: “ Mang lại không gian xanh cho Trái Đất”, Cây 

xanh Tám Hoàng phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chuyên cung 

cấp các dịch vụ về cây cảnh: bán lẻ, cho thuê cây văn phòng, cho thuê cây sự 

kiện, tư vấn, thiết kế và thi công sân vườn, công trình,...

Trong lĩnh vực của mình, chúng tôi nỗ lực khẳng định và phát triển thương hiệu, 

vươn mình trở thành một công ty uy tín, có tính chuyên môn, kỹ thuật cao, đồng 

thời cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UY TÍN:  Cây xanh Tám Hoàng luôn chú trọng việc xây 

dựng uy tín, lòng tin tuyệt đối với khách hàng và đối tác. 

TRÁCH NHIỆM:  Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của 

Cây xanh Tám Hoàng luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm đối với công việc. 

TÂM:  Cây xanh Tám Hoàng đặt chữ TÂM là một trong 

những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Luôn 

coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung 

tâm, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của 

thành công.

CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP:  Cây xanh Tám 

Hoàng luôn đề cao chất lượng của sản phẩm, luôn đổi 

mới, không ngừng học hỏi, nỗ lực, sáng tạo để tạo ra 

những sản phẩm tốt nhất, cao cấp nhất để phục vụ Quý 

khách hàng và đối tác.

Phương châm hoạt động
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HỒ SƠ PHÁP LÝ

Tính đến nay, sau gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê, mua bán, trang 

trí, thi công và chăm sóc cây cảnh, Công ty cây xanh Tám Hoàng đã nhận được 

sự hợp tác và tin tưởng của rất nhiều quý khách hàng mua bán cây và gần 100 

đối tác, khách hàng thường xuyên, ký hợp động dài hạn, tiêu biểu như: Hồ Tràm 

Melia, Khu du lịch Vườn Xoài, Trường Mầm non ABC Quận 7, Công ty Cao su 

Kenda, Công ty Thành Thành Công (TTC), May Thêu Thuận Phương, Công ty 

Sonadezi, Trường Đại Học Lâm Nghiệp, Công ty Chăn nuôi CP ,... trong việc 

cung cấp, thiết kế và thi công cây cảnh.

Chúng tôi khẳng định tính chuyên nghiệp, kỹ thuật cao và sự chăm sóc khách 

hàng chu đáo, nhanh, chính xác, mỹ thuật của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm 

ơn những tình cảm quý mến và sự tin tưởng của tất cả các quý khách hàng đã, 

đang và sẽ dùng dịch vụ cây cảnh chuyên nghiệp của chúng tôi.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1997 - 2009

Đây là quá trình thành lập và có những bước sơ khai về nhân sự, quy cách 

tổ chức, phân chia nguồn lực,... Sau một thời gian thành lập, doanh nghiệp 

hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài, hướng tới chuyên nghiệp hóa từng 

dịch vụ, quy trình, từng hoạt động nhằm xây dựng thưng hiệu đi đầu về dịch 

vụ cây xanh.
THÀNH LẬP MÔ HÌNH CƠ SỞ

TƯƠNG LAI
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đánh dấu một cột mốc quan trọng - một bước chuyển hóa mạnh mẽ của 

doanh nghiệp. Cây xanh Tám Hoàng không chỉ là nhà vường cung cấp các 

sản phẩm dịch vụ liên quan đến cây xanh; cũng không chỉ dừng lại ở tính 

chuyên nghiệp; mà còn định hướng tầm nhìn xa hơn, đó là xây dựng mạng 

lưới kết nối với khách hàng, trở thành người đồng hành đáng tin cậy.

Cũng trong thời gian này vào năm 2009, doanh nghiệp chính thức thành 

lập công ty và đổi tên thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÁM 

HOÀNG PHÚ SƠN .

Chặng đường mới, Cây xanh Tám Hoàng hứa hẹn trở thành đơn vị hàng 

đầu trong lĩnh vực cung ứng, thiết kế và thi công cảnh quan thông qua 

chiến lược phát triển bền vững dựa trên 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi: đội ngũ 

tư vấn – thiết kế năng động sáng tạo, đội nhóm kỹ thuật thi công lành 

nghề, hệ thống các vườn ươm đa dạng, chất lượng và giá thành tốt nhất, 

dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp.

2000-NAY
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÔNG TY
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BÀ TRẦN THỊ BẮC
Giám đốc
Là người sáng lập và xây dựng thương hiệu Cây 
Xanh Tám Hoàng, tính đến nay, bà Trần Thị Bắc có 
hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Cùng với 
nhiệt huyết và tầm nhìn đúng đắn, bà đã và đang 
dẫn dắt một đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, năng động 
cũng như các nghệ nhân nhà vườn lâu năm. Điều 
này là một yếu tố quan trọng giúp chất lượng dịch 
vụ Cây xanh Tám Hoàng luôn tốt nhất.

ÔNG HOÀNG NGỌC HÒA
Cố vấn chuyên môn
Ngoài việc đồng hành, hỗ trợ Giám đốc và cùng lên 
các ý tưởng kinh doanh, PGĐ Hoàng Ngọc Hòa còn 
phụ trách giám sát các hoạt động kinh doanh và phân 
phối các phòng ban sao cho đạt được hiệu quả đã để 
ra. Nhờ tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh quyết đoán, ông 
đã giúp Cây xanh Tám Hoàng ngày một đi lên, dần 
khẳng định vị trí và tính chuyên nghiệp của mình.

Đặng Văn Viên
Kế toán

Nguyễn Văn Tuấn
Quản lý nhà vườn

Hồ Sỹ Long
Chăm sóc khách hàng

Hàng ngày, tôi ngắm nhìn từng gốc 
cây, tôi nhận ra rằng mỗi chậu cây 
là một mảnh đời, có lúc xinh đẹp 
xanh tươi cũng có lúc mỏi mệt, đau 
yếu. Tôi yêu nghề lắm. Cuộc sống 
gắn bó với nghề cây xanh trở nên 
thật có ý nghĩa.

Tôi luôn tự hào mỗi khi nói rằng 
mình làm nghề cây xanh. Chỉ bằng 
việc ngắm nhìn những mầm cây 
đang nhú hay những chậu hoa bung 
nở dưới ánh nắng, tôi cũng cảm 
thấy thật trong lành và tràn đầy 
sức sống.

Được hòa mình và thiên nhiên mỗi 
ngày, góp phần xây dựng không 
gian xanh cho từng căn nhà, xí 
nghiệp sau đó nhận lại sự phản hồi 
hài lòng của khách hàng. Cuộc 
sống với tôi thế là đủ.

Nghiêm Mạnh Dũng
Chăm sóc khách hàng

Đinh Thế Tú
Chăm sóc khách hàng

Trần Thành Trung
Chăm sóc khách hàng

Không giỏi ăn nói hay thuyết phục 
người khác, nhưng bởi vì làm nghề 
bằng cái tâm, luôn chú trọng đến 
chất lượng sản phẩm tới tay khách 
hàng, nên khách hàng vẫn luôn yêu 
quý và ủng hộ mình.

Chẳng gì sung sướng hơn khi khách 
hàng nói rằng họ yêu thích sản 
phẩm và hài lòng về dịch vụ của 
chúng tôi. Thêm một cây xanh tới 
tay khách hàng là tôi lại có thêm 
một niềm vui sống.

Trong quá trình vận chuyển cây 
xanh tới tay khách hàng, lần nào tôi 
cũng được thấy sự vui vẻ của họ khi 
ngắm nhìn hay cách họ chăm chút 
cho những cây xanh như chăm 
những đứa con nhỏ. Những chuyến 
xe mang từng cây xanh, cây cảnh 
tới khách hàng là những chuyến xe 
vui vẻ nhất trong đời. 
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PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

XE 
CƠ GIỚI

XE 
BỒN

CHĂM SÓC
CẮT TỈA

VƯỜN
ƯƠM

CÂY 
XANH

XÂY 
DỰNG

ĐỘI CÔNG TRÌNH

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH
KỸ THUẬT - VẬT TƯ

ĐỘI XE ĐỘI CÂY XANH
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5 TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÂY XANH5 TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÂY XANH

KỸ NĂNG HÌNH THỨC

NGUYÊN TẮC 
GIAO TIẾP

THAO TÁC
QUY TRÌNH

NĂNG LỰC 
TIẾN BỘ

KỸ NĂNG HÌNH THỨC

NGUYÊN TẮC 
GIAO TIẾP

THAO TÁC
QUY TRÌNH

NĂNG LỰC 
TIẾN BỘ

Nắm rõ công việc kỹ thuật, am 
hiểu đặc điểm chăm sóc và bài trí 
từng loại cây xanh và phụ kiện.  
Tham gia đầy đủ các buổi đào 
tạo và ĐẠT yêu cầu các bài test 
kỹ năng.

Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật
Đảm bảo chính xác số lượng cây
Đảm bảo làm việc đúng lịch
Luôn gần gũi và niềm nở khi tiếp 
cận với khách hàng

Đồng phục sạch, gọn gàng, đúng quy định
Mang biển tên, chứng minh thư
Mang thiết bị di động được công ty cấp
Mang dụng cụ làm việc và đồ bảo hộ 
đúng quy chuẩn.

Sinh hoạt điều độ, rèn luyện sức khỏe 
chơi thể thao
Có khả năng truyền thông, lan tỏa tình 
yêu cây xanh
Tự hào về tổ chức và yêu công việc

Giao tiếp đúng mực
Di chuyển trật tự, đúng vị trí
Luôn nhớ “Cảm ơn” 
Giữ vệ sinh, không xả rác sai vị trí
Luôn tươi tỉnh, lịch sự và trật tự



cayxanhtamhoang.com 10

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẢNH QUAN

BÁN CÂY NÔNG LÂM NGHIỆP

CHO THUÊ VÀ BÁN CÂY 
NỘI - NGOẠI THẤT 

BÁN CÂY HOA LÁ MÀU VÀ 
CHO THUÊ CÂY HOA THEO MÙA

    CUNG CẤP CỎ - THẢM CỎ 

BÁN CHẾ PHẨM HÓA HỌC, SINH HỌC 
CHO ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG   



cayxanhtamhoang.com11

TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
Công ty Tám Hoàng sở hữu hệ thống trang thiết bị chuyên ngành hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thiết kế, thi 

công và bảo dưỡng trên nhiều khu vực. 
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MỘT SỐ ĐỐI TÁC



MỘT SỐ

1. Hình ảnh công trình thi công

2. Hoa lá màu

3. Cây công trình

4. Cây lâm nghiệp

5. Cây ăn trái

6. Cỏ sân vườn

SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU



HÌNH ẢNH
CÔNG TRÌNH THI CÔNG
Trong suốt 25 năm phát triển, Cây xanh Tám Hoàng đã thiết kế, thi công hàng 

trăm công trình, dự án góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, đem đến không 

gian sống xanh, thân thiện, hòa nhập với thiên nhiên.
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Dự án: HỒ TRÀM MELIA VŨNG TÀU
Địa chỉ: Hamlet, Vũng Tàu - Bình Châu Phuoc Thuan Commune, Coastal Road, Xuyên Mộc 
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Dự án: CÔNG TY KENDA VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
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Dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI
Địa chỉ: 537 Đinh Quang Ân, Ấp Tân Cang, Long Thành, Đồng Nai
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Dự án: TRƯỜNG HỌC ABC QUẬN 7
Địa chỉ:  457 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
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Dự án: KHU NGHỈ DƯỠNG BẢO LỘC
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Xóm 2, Thôn 14, Xã Dambri, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
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Dự án: CÔNG TY MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
Địa chỉ:  269 - 271 - 273 - 275, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
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Dự án: KHU DÂN CƯ SÔNG MÂY 
Địa chỉ: Đường số 4, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai



HOA 
LÁ MÀU



cayxanhtamhoang.com

CÂY DƯƠNG XỈ CÂY NGÀ VOI CÂY CỎ MÂY

CÂY HOA GIẤY CÂY HỒNG TỈ MUỘI HOA XÁC PHÁO

HOA PHÚC LỘC THỌ HOA MƯỜI GIỜ HOA DỀN ĐỎ

24



CÂY CÔNG TRÌNH
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CÂY CHÀ LÀ TRUNG ĐÔNG CÂY CỌ MỸ CÂY DỪA

CÂY BẰNG LĂNG CÂY DÀU CÂY GIÁNG HƯƠNG

CÂY OSAKA ĐỎ CÂY KÈ BẠC CÂY SAO ĐEN
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Cây Xanh Tám Hoàng 0938 090 278

CÂY 
LÂM 
NGHIỆP
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CÂY DÀU CÂY CẨM LAI CÂY LỘC VỪNG

CÂY SAO ĐEN CÂY HOÀNG NAM CÂY LONG NÃO

CÂY MÓNG BÒ - HOÀNG HẬU CÂY SƯA ĐỎ CÂY DƯƠNG, PHI LAO



CÂY ĂN TRÁI
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CÂY MÍT THÁI CÂY BƯỞI CÂY ỔI LÊ

CÂY SẦU RIÊNG CÂY MẬN ĐÀO CÂY VÚ SỮA

CÂY DỪA CÂY CAM CÂY XOÀI
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CỎ LÁ GỪNG CỎ LÔNG HEO

CỎ NHUNG NHẬT CỎ HOÀNG LẠC CỎ LAN CHI

CỎ SÂN VƯỜN
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU



cayxanhtamhoang.com 34

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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Cây Xanh Tám Hoàng 0938 090 278

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình phát triển, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÁM HOÀNG PHÚ SƠN luôn cố 

gắng, phấn đấu với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, gắn bó để xây dựng nên thương hiệu của mình. Các 

công trình, dự án về cây xanh Công ty tham gia đấu thầu, thiết kế, thi công đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp 

với các Chủ đầu tư, đối tác và xã hội, đóng góp tích cực vào việc làm đẹp cảnh quan môi trường, đem đến 

không gian sống xanh, thân thiện, hòa nhập với thiên nhiên.

Với tầm nhìn và sứ mệnh đặt ra chúng tôi luôn cố gắng tập trung vào giá trị cốt lõi là chất lượng, tiến độ và 

hiệu quả kinh tế, là sự chuyên nghiệp, đoàn kết hợp tác và tinh thần vì cộng đồng, đó chính là động lực phấn 

đấu để Công ty phát triển bền vững, khẳng định và phát huy hơn nữa thương hiệu.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÁM HOÀNG PHÚ SƠN xin gửi đến Quý Cơ quan, đối tác 

lời cảm ơn sâu sắc vì sự quan tâm và theo dõi dành cho Công ty chúng tôi.

Xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác!



CÔNG TY TNHH MTV TÁM HOÀNG PHÚ SƠN
Địa chỉ: Số 21, Đường Song Hành, Khu dân cư Xã Bình Minh, Ấp Tân Bình, 

Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0938 090 278 - 0913 170 228

Email: cayxanhtamhoang@gmail.com
Website: cayxanhtamhoang.com - cayxanhdongnai.vn


