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THƯ NGỎ OPEN LETTER 

Xin kính chào quý khách hàng, đối tác, 

Tôi là Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám Đốc Công ty TNHH 
XNK Mầm Xanh (Green Bud). Trước tiên, cho tôi gửi 
lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý 
vị. Qua thư ngỏ này, tôi muốn xin giới thiệu đôi nét về 
công ty Mầm Xanh, từ đó, mời gọi sự hợp tác, liên kết 
và đồng hành từ quý vị.  

Công ty Green Bud là một công ty chuyên xuất nhập 
khẩu các sản phẩm nông sản tại TP.HCM. Thành lập 
vào năm 2021, công ty tập trung vào nhiều loại sản 
phẩm và dịch vụ khác nhau, như là: trái cây tươi, trái 
cây đông lạnh, nước ép trái cây, rau củ quả, thủy hải 
sản, đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng, dịch vụ du lịch, 
dịch vụ tư vấn, đào tạo… Khẩu hiệu của chúng tôi là: 
“Ươm mầm giá trị Việt”. Mầm Xanh hướng tới mang 
lại giá trị cho một xã hội xanh hơn thông qua các dịch 
vụ vượt trội, các sản phẩm chất lượng cao, và các 
hoạt động thân thiện môi trường, cho một xã hội phát 
triển bền vững. 

Hiện nay các nông sản, trái cây xuất khẩu chủ yếu 
của Green Bud, gồm có: thanh long, xoài, sầu riêng, 
mít, dừa, mía, nhãn, vải, sả, gừng, riềng… Vùng trồng 
và các nông trại liên kết của Green Bud trãi rộng ở 
nhiều tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, như: Đắc Lắc, 
Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền 
Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp…  

Để đáp ứng tiêu chuẩn xanh, sạch của nông sản xuất 
khẩu, đội ngũ kỹ sư và nông dân ở các nông trại liên 
kết của Green Bud đã sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, 
và đảm bảo quy trình chất lượng trong chăm sóc, thu 
hoạch trái và phòng trừ sâu bệnh. Các loại phân bón 
hữu cơ, chế phẩm sinh học được sử dụng thay thế tối 
đa cho phân bón hóa học và các loại thuốc trừ sâu 
hóa chất. Green Bud cam kết trái cây sau thu hoạch 
được kiểm định và 100% đều đạt yêu cầu về an toàn 
thực phâm theo tiêu chuẩn quốc tế.  

Công ty Green Bud không ngừng hoàn thiện quy trình 
vận hành để mang đến chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ tốt nhất trên thị trường, với giá cả phù hợp. Thị 
trường xuất khẩu của Green Bud đang không ngừng 
mở rộng. Một số thị trường chính của chúng tôi gồm: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Hà Lan, Trung 
Đông… Chúng tôi có kế hoạch mở rộng thị trường ra 
các nhiều khu vực như: Úc, Mỹ, châu Âu. 

Qua thư ngỏ này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến 
các khách hàng, đối tác hiện tại. Rất mong sự chia sẻ, 
đồng hành và tiếp tục hỗ trợ từ quý vị để Green Bud 
thực hiện được sứ mệnh của mình là đem giá trị nông 
sản Việt đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới, góp 
phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.  

Trân trọng, 

Nguyễn Thị Kim Thoa   

Dear valued customers, partners, 

My name is Nguyen Thi Kim Thoa, Director of Green 
Bud Import Export Co., Ltd. Firstly, I want to send my 
salutation and my wishes for health to all of you. 
Through this open letter, I want to give you a brief 
introduction about Green Bud Co. Ltd., and then, call 
for your collaboration and support from you.  

Green Bud Co. is specialized in exporting agricultural 
products located in HCMC, Vietnam. Established in 
2021, Green Bud focuses on various products and 
services, such as: fresh fruits, frozen fruits, juices, 
vegetables, aquatic products, handicraft products, 
gifts, tourism service, consulting and training 
service… Our slogan is “Cultivate Vietnamese 
Values”. Green Bud aims at bringing values to a 
greener society through outstanding services, high-
quality products, and eco-friendly activities. Our goal 
is developing a sustainable society. 

Currently, main exported products of Green Bud 
include: dragonfruit, mango, durian, jackfruit, coconut, 
sugarcane, longan, litchi, lemongrass, ginger, 
galangal… Plant areas and partner farms of Green 
Bud spread in many provinces of the Eastern and 
Western South Vietnam, such as: Đắc Lắc, Bình 
Thuận, Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, 
Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp…  

To satisfy the quality criteria of green, clean of 
exported products, our engineers and farmers at the 
Green Bud partner farms applied advanced 
techniques, followed the quality assurance processes 
in planting, harvesting, and protecting fruits. Some 
organic fertilizers have been used to replace chemical 
one and traditional pesticides. Green Bud ensures 
that 100% of harvested fruits were tested and 
qualified based on the international criteria for safety 
food.    

Green Bud Co. Ltd. is continuously improving our 
operational processes to provide the best quality 
products and services for our customers at a suitable 
price. The exporting market of Green Bud is extended 
gradually. Some of our main markets include: Japan, 
Korea, Singapore, Germany, Netherland, Middle 
East… We have a plan to expand our market to other 
regions, such as: Australia, USA, and EU. 

Through this letter, we want to show our appreciation 
to our current customers and partners. We expect to 
receive your collaboration, and continuously support 
from you. Therefore, Green Bud can fulfill its duty, 
which is bringing Vietnamese agricultural values to 
the world and sustaining the development of Vietnam.  

Sincerely, 

Nguyen Thi Kim Thoa   

Ươm mầm Giá trị Việt – Cultivate Vietnamese Values  



 

VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US 
 

 

 

 

  

CAPABILITY INFORMATION – THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC CUNG CẤP 

 Capacity/ Năng lực Main market/ Thị trường Transportation/ Cảng 

Fresh Durian 20000 – 50000 kg/ month Japan Air, Sea 

Fresh Mango 15000 – 20000 kg/ month Japan, Europe Air, Sea 

Fresh Dragonfruit 15000 – 30000 kg/ month Japan Sea 

Fresh Coconut 70000 – 140.000 pcs/ month Japan, Korea Sea 

Fresh Litchi 2000 – 6000 kg/ month Japan, Europe Air 

Fresh Mangosteen 4000 – 8000 kg/ month Germany, Netherland Air 

Fresh Sugarcane 4000 – 6000 kg/ month Japan Sea 

Fresh Lemongrass 6000 – 12000 kg/ month Japan Sea 

Frozen Durian 25.000 – 30.000 kg/ month Japan, Singapore Sea 

Frozen Jackfruit 15.000 – 30.000 kg/ month Japan Sea 

Frozen Longan 10.000 – 20.000 kg/ month Japan Sea 

 

                              
 



Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi! 

Customers come to Green Bud and go satisfactorily! 
 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG QUALITY POLICY 

Tiêu chuẩn Đảm bảo Chất lượng: 
- Sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuấn xuất khẩu 
- 100% trái cây của Green Bud được kiểm thử và 
đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm 
- Kiểm soát chặt chẽ sản phẩm từ nguyên liệu 
trồng trọt, thu hoạch, chế biến và bảo quản. 
- Ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng và 
vận hành, đảm bảo minh bạch và khả năng truy 
xuất nguồn gốc thực phẩm. 
- Tận tâm, chu đáo, và đáp ứng tốt mọi nhu cầu 
của mọi khách hàng. 
 
Sản phẩm chất lượng thật: 
- Không có đường hóa học 
- Không có chất bảo quản 
- Không có chất tạo màu 
- Không dư lượng thuốc trừ sâu 
- Không sử dụng các chế phẩm biến đổi gen 
 

Quality Assurance criteria: 
- Our products are qualified for exporting 
- 100% of Green Bud’s fruits were tested to pass 
the international criteria for safety food. 
- Seriously control products from using materials, 
planting, harvesting, processing, and storage. 
- Apply ICT in managing the supply chain and 
operation activities, ensuring transparency and 
food traceability. 
- Our staff is conscientious and attentive to satisfy 
all demands of our customers. 
 

Authentic product: 
- Free from added sugar 
- Free from preservatives 
- Free from pigments 
- Free from known allergen 
- Free from genetically modified organism 
 

MỘT SỐ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TIÊU BIỂU 

 

 

 
QA process of frozen jackfruit  QA process of frozen durian 

 

 

 

QA process of fresh mango  QA process of frozen longan 

 

 

         

QA process of fresh fruits (in general)  

                                



  

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH - MAIN PRODUCTS 
 

ITEM SPECIFICATION IMAGES 

DRAGON 
FRUIT (Red 

flesh) 

10KG NET/BOX, 

SIZE 300 GRAM UP 

 

DRAGON 
FRUIT (White 

flesh) 

10KG NET/BOX, 

SIZE 300 GRAM UP 

 

COCONUT 
10KG NET/BOX, 

SIZE 600 GRAM UP 

 

SUGAR-CANE 
10KG NET/BOX, 

Túi 1kg 1000 GRAM  

Cắt 35 CM 

 

GREEN 
MANGO 

10KG NET/BOX, 

SIZE 200-500 GRAM  

 

CAVENDISH 
BANANA - 

CLASS A - B 
13 KG/BOX 

 

BANANA 
LEAVES 

25CM x 45CM UP / 

VACUUM BAG / 10KG 

NET BOX 

 

BANANA 
FLOWER 

800 GRAM UP / 

 10KG NET BOX 

 

LEMONGRASS 
500G/BAG 

SIZE 25CM 

 

 

ITEM SPECIFICATION IMAGES 

RI-6 DURIAN 

22KG/BOX/ (6-8 

UNITS  PER BOX) 

SIZE 1,8 - 4,5KG 

 

MONGTHONG 
DURIAN 

22KG/BOX/ (6-8 

UNITS  PER BOX) 
SIZE 1,8 - 4,5KG 

 

FROZEN 
JACKFRUIT 

0.5 KG/ BAG 

 
 

FROZEN 
DURIAN 

0.5 KG/ BAG 

 

FROZEN 
LONGAN 

0.5 KG/ BAG 

 

 

 
SẢN PHẨM KHÁC – OTHER PRODUCTS 

 Vegetables (variety of vegetables) 

 Dry foods (rice paper, noodles) 

 Nutritious Juices & Cocktails 

 Handicraft products 

 Seafood & Aquatic products 

 



 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GREEN BUD - GREEN BUD ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
 

 
Organizational structure of Green Bud 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ - SOME MEMORABLE PHOTOS 
 

 

 
 

 

  

  
 

 

- Board of Director 

 

- SCM & purchasing 

- Sale & CRM 

- Accounting 

- IT & E-commerce 

- QA & process 

management. 

- HRM & 

administration. 


