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Cây công trình - Đưa thiên nhiên vào cuộc sống

MEGAGREEN; P.905, số 185 Giảng Võ, Hà Nội; ĐT: 04.35123198, 0936390089.

 Dưới sự phát triển và tác động của con người, đặc biệt là quá trình đô thị hóa, các yếu tố 
thuộc về tự nhiên, thiên nhiên đang dần bị mất đi. Khí hậu thay đổi, thời tiết bất thường cộng với 
nhiều nguồn ô nhiễm (nguồn nước, rác thải, khói bụi, tiếng ồn…) gây ra cho con người những 
bất lợi về sức khỏe đặc biệt là về yếu tố tinh thần.
 Để bảo vệ môi trường và cải thiện không gian sống quanh ta, việc sử dụng cây xanh có 
vai trò vô cùng quan trọng. 
 Hệ thống cây xanh có tác dụng cải thiện khí hậu vì chúng có khả năng ngăn chặn và lọc 
bức xạ mặt trời, ngăn chặn quá trình bốc hơi nước, giữ độ ẩm đất và độ ẩm không khí thông qua 
việc hạn chế bốc hơi nước, kiểm soát gió và lưu thông gió. Việc trồng cây xanh luôn được xem 
là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ được sự trong lành của không khí xung quanh 
ta. Cây xanh tươi tốt biểu hiện cho sinh khí thịnh vượng dồi dào. 
 Cây xanh có tác dụng bảo vệ môi trường: hút khí CO2 và cung cấp O2, ngăn giữ các chất 
khí bụi độc hại. ở vùng ngoại thành, cây xanh có tác dụng chống xói mòn, điều hoà mực nước 
ngầm. Cây xanh còn có tác dụng hạn chế tiếng ồn nhất là ở khu vực nội thành.
 Cây xanh có vai trò quan trọng trong kiến trúc và trang trí cảnh quan. Những tính chất của 
cây xanh như: hình dạng (tán lá, thân cây), màu sắc (lá, hoa, thân cây, trạng mùa của lá...) là 
những yếu tố trang trí làm tăng giá trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc cũng như cảnh quan 
chung. Dựa vào thiên nhiên khi sắp xếp nhà cửa, công trình thông qua việc dùng cây xanh là 
cách ứng xử chủ đạo giúp cuộc sống được hài hòa.
 Từ nhiều thế kỷ trước, người xưa đã biết tận dụng việc tiếp xúc với thiên nhiên, cây xanh 
để mang lại cảm giác thư thái và phục vụ quá trình tĩnh dưỡng bệnh. Cây xanh tạo cảm giác cho 
tâm hồn nhẹ nhàng và thư thái, như tìm được chốn yên bình sau khoảng thời gian ồn ào vội vã 
của cuộc sống. Những người có thói quen đi dạo một vòng quanh vườn hoặc tản bộ dưới tán cây 
thường có kết quả làm việc đạt chất lượng và hiệu quả sáng tạo cao hơn những người khác. 
 Ngoài ra, việc trồng và sở hữu các loại cây xanh, cây bóng mát, đặc biệt là các loại cây 
có hình dáng đẹp, cây quý hiếm, cây cổ thụ còn gia tăng giá trị cho công trình, thể hiện đẳng cấp 
của gia chủ.

GIỚI THIỆU CHUNG
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Cung cấp cây công trình: cây hoa, cây cảnh; Cây lâu năm: cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh 
quan.
Cung cấp cây đại thụ, đường kính gốc hơn 1 m, cao hơn 8 m, làm điểm nhấn cho công trình: 
Khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, sân gôn, khu resort.
Tư vấn thiết kế, thi công, chăm sóc, bảo dưỡng các hạng mục cây xanh cảnh quan, sân vườn 
biệt thự, nhà máy, khu vui chơi, nghỉ dưỡng, khu đô thị.
Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng.

Hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt là từ khi hiện tượng biến đổi khí hậu xuất hiện, việc nghiên cứu, 
triển khai quy hoạch và xây dựng đô thị xanh, đô thị sinh thái hay đô thị bền vững về mặt môi 
trường đã trở thành xu hướng chung của tất cả các nước trên thế giới.

Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang xây dựng tiêu chuẩn cho Đô thị Xanh. GS.TSKH. Phạm 
Ngọc Đăng đã giới thiệu 7 tiêu chí của đô thị xanh và nhận được sự đồng thuận của nhiều người, 
bao gồm: (1) không gian xanh; (2) công trình xanh; (3) giao thông xanh; (4) công nghiệp xanh; 
(5) chất lượng môi trường đô thị xanh; (6) bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, 
công trình lịch sử, văn hóa; (7) cộng đồng dân cư sống thận thiện với môi trường và thiên nhiên.

Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí trên để:

Đưa thiên nhiên vào cuộc sống 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH
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Tư vấn Thiết kế công trình đạt tính mỹ quan cao, tạo bản sắc 
cảnh quan đặc thù cho từng công trình. 
Đảm bảo cung cấp cây, vật liệu chất lượng tốt, đúng chủng loại, 
phù hợp với địa chất và địa hình nơi công trình, giá cả hợp lý. 
Tiến độ thi công nhanh gọn, đảm bảo an toàn lao động và vệ 
sinh môi trường, chế độ bảo hành công trình chu đáo.

Nghệ nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo, tiếp thu và ứng dụng nhanh kỹ thuật mới.
Kỹ sư xây dựng, kỹ sư tư vấn thiết kế cảnh quan hoa viên 
Lực lượng công nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm;  Giàu kinh nghiệm thi công trên các địa hình, 
vùng miền khác nhau.
Đội ngũ nhân sự của MegaGreen không chỉ tư vấn thiết kế, thi công cảnh quan mà còn tạo ra một giải 
pháp tổng thể cho toàn bộ công trình: cảnh quan hài hòa, loại cây phù hợp, trên cơ sở nhu cầu, sở 
thích kết hợp với phong thủy chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất

Trang thiết bị đo đạc, phục vụ khảo sát thiết kế.
Xe cẩu tự hành chuyên dụng
Dụng cụ, thiết bị đào, ươm cây, trồng cây, cắt tỉa cành
Dụng cụ bảo hộ lao động.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

TRANG THIẾT BỊ THI CÔNG

NHÂN LỰC



5

Cây công trình - Vườn ươm tại Hòa Lạc

Vườn ươm tại Hòa Lạc, Hà Nội; ĐT: 04.35123198, 0936390089.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, mang lại giá trị dịch vụ tốt nhất và giá thành 
thấp nhất cho khách hàng, MegaGreen đã đầu tư xây dựng các vườn ươm có quy mô 
lớn, đa dạng chủng loại cây. Ngoài ra chúng tôi còn hợp tác với các lâm trường, các 
hợp tác xã nông lâm nghiệp trong việc cung cấp cây trồng và chuyển giao kỹ thuật.

Tại vườn ươm, vườn ủ bầu có hàng trăm gốc cây các loại, với các kích cỡ cây khác 
nhau, đáp ứng kịp thời yêu cầu cao nhất cho công trình.

VƯỜN ƯƠM
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Cây ăn quả, Cây công trình, Cây bóng mát

MEGAGREEN; P.905, số 185 Giảng Võ, Hà Nội; ĐT: 04.35123198, 0936390089.

Khế Vú Sữa Dâu Da 

SẤU

MÍT

XOÀI

Xoài Trung 
D: 15-20 cm, cao: 2-4 m

Xoài Đại 
D: 20-30 cm, cao: 3-4 m

Xoài Cổ thụ 
D: > 30 cm, cao: >3 m

Mít Trung 
D: 15-20 cm, cao: 2-4 m

Mít Đại 
D: 20-30 cm, cao: 3-4 m

Mít Cổ thụ 
D: > 30 cm, cao: >3 m

Sấu Trung 
D: 15-20 cm, cao: 2-4 m

Sấu Đại 
D: 20-30 cm, cao: 3-4 m

Sấu Cổ thụ 
D: > 30 cm, cao: >3 m
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Lộc Vừng 

Cây công trình, Cây bóng mát, Cây cảnh quan

Vườn ươm tại Hòa Lạc, Hà Nội; ĐT: 04.35123198, 0936390089.

Phượng Cây Hoa Sữa 

Sung 

Sanh Cổ thụ Si Cổ thụ Đa Cổ thụ 

Duối Chè 

Cau Vua Cọ Thiên tuế 
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Cây công trình - Cây Đại thụ

MEGAGREEN; P.905, số 185 Giảng Võ, Hà Nội; ĐT: 04.35123198, 0936390089.

CÂY ĐẠI THỤ
ĐIỂM NHẤN CHO CÔNG TRÌNH

CÂY ĐẠI THỤ (ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 1 M, CAO TRÊN 8 M)
THƯỜNG LÀ: SANH, SI, ĐA, LỘC VỪNG, NHỘI, BẰNG LĂNG TRẮNG, ...
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Cây công trình - Công trình tiêu biểu

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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Cây công trình - Công trình tiêu biểu

Vườn ươm tại Hòa Lạc, Hà Nội; ĐT: 04.35123198, 0936390089.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Tổ chức sự kiện
Truyền thông, Xúc tiến đầu tư

Bất Động Sản

Cây cảnh quan
Cây bóng mát
Cây ăn quả

MEGALINK

MEGALINK

MEGAGREEN
L ink for prosper ity Cây công t r ình

Đào tạo kỹ năng mềm
Đào tạo PR

Đào tạo kỹ năng trẻ em

MEGAEDU
Đào tạo kỹ năng

Bất Động SảnTổ chức Sự kiệnTruyền thông Đào tạo Cây công trình

Vườn ươm tại Hòa Lạc
Đ/c: Km 26 Đại Lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
ĐT: 0936390089;  0985134936;  0987771998
Email: caycongtrinh9@gmail.com  

Địa chỉ: Phòng 905, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.35123198, Fax: 04.22007990
Mobi:  0936390089
Email: info@megainvest.vn
www.caycongtrinh.com.vn

ĐƯA THIÊN NHIÊN VÀO CUỘC SỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGALINK
MEGALINK  JOINT  STOCK  COMPANY

L ink for prosper ity


