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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

   

Môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối 

tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường. Để 

có được sự phát triển bền vững và lâu dài, các doanh nghiệp hiện nay luôn phải chú ý đến 

các yếu tố thân thiện và bảo vệ môi trường.  

HALANTECH tự hào được đồng hành cùng các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu xử 

lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý khí thải, chế tạo thiết bị môi trường cho quá trình sản 

xuất. Với phương châm hoạt động “Giải Pháp Bền Vững”, công ty Hà Lan áp dụng kinh 

nghiệm và công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển trong lĩnh vực môi trường như Hà Lan, 

Nhật, Singapore, …và các Trung tâm - Viện nghiên cứu ứng dụng Khoa học & Công nghệ 

để lựa chọn công nghệ và phương án thích hợp với từng loại dự án nhằm tạo ra những công 

trình bảo vệ môi trường tốt nhất cho khách hàng. 

Khách hàng hoàn toàn an tâm khi được cung cấp một dịch vụ trọn gói gồm: thiết kế, 

lập dự án, xin giấy phép xây dựng, thi công xây dựng, cung cấp - lắp đặt thiết bị công nghệ, 

thi công lắp đặt hệ thống điện, điều khiển tự động, vận hành, hướng dẫn vận hành, nghiệm 

thu, bàn giao công trình, bảo hành và bảo trì hệ thống. 

Ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường mới và các mô hình xử lý thực nghiệm 

hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân nhiều kinh nghiệm, HALANTECH tự tin tiếp tục 

phát triển và giữ vững uy tín trong ngành xử lý môi trường tại Việt Nam. 

 ƯỚC MƠ  

HALANTECH luôn ước mơ được đóng góp một phần vào công việc bảo vệ môi 

trường tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.  
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 TẦM NHÌN  

HALANTECH không ngừng phát triển và vươn lên để trở thành Top 10 công ty xử 

lý môi trường lớn nhất tại Việt Nam và khu vực.  

 SỨ MỆNH 

Bằng sự am hiểu về pháp luật và kỹ thuật công nghệ, HALANTECH đảm bảo sự 

phát triển bền vững cho mọi doanh nghiệp. 

 TRIẾT LÝ KINH DOANH 

Uy tín, chất lượng là yếu tố hàng đầu trong sự vận hành, hoạt động của HALANTECH. 

Tài chính của đối tác được sử dụng hiệu quả trong công việc. 

Công nghệ luôn luôn cải tiến. 

Luôn đáp ứng tốt hơn sự cam kết. 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2019 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

ĐỖ THỊ HIỀN 
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THÔNG TIN NHÀ THẦU 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hà Lan là một 

doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0313278155 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu tiên vào ngày 29/05/2015. 

1. Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch: 

 Tên công ty: Công Ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Môi trường 

Hà Lan. 

 Tên viết tắt: Halantech 

 Địa chỉ: Số 252A, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện Thoại: (+84) 28 6265 2753   Hotline: 0903 094 299 

 Email: mail@halantech.com.vn 

 Website: halantech.com.vn 

2. Nhà Xưởng Chế Tạo 

 Địa chỉ: Số 1755, Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. 

3. Tư Cách Pháp Nhân 

     Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hà Lan có: 

 Tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 Điều lệ tổ chức và hoạt động. Con dấu riêng, độc lập về tài sản, mở tài khoảng tại các 

ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật. 

 Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh, hoạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính. 

 Có bảng cân đối kế toán riêng, lập các quỹ theo quy định của luật doanh nghiệp. 

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổng thầu EPC 

 Nước thải công nghiệp: Khu công nghiệp, Dệt nhuộm, Giấy, Chế biến mủ cao su, 

Thực phẩm, Chế biến thủy hải sản, Bia rượu nước giải khát, Dược phẩm, Xi mạ…. 

 Nước thải y tế: Bệnh viện, Phòng khám đa khoa, Trung tâm y tế….. 

 Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ căn hộ, Văn phòng, Khu dân cư , Resorts, 

Khách sạn , Siêu thị….. 

mailto:mail@halantech.com.vn


6 

 

 Hệ thống xử lý nước cấp: Xử lý nước mặt, xử lý nước ngầm, xử lý nước uống 

đóng chai, xử lý nước cấp sản xuất, xử lý nước cấp ngành dược phẩm & y tế, xử lý 

nước nhiễm mặn. 

 Xử lý bụi, khí thải công nghiệp. 

2. Tư vấn môi trường 

 Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý Dự án. 

 Cấp giấy phép môi trường. 

 Đánh giá tác động môi trường. 

 Cơ chế sản xuất sạch hơn. 

 Đo đạc, giám sát môi trường. 

3. Dịch vụ khác 

 Thiết bị, hóa chất cho ngành môi trường: Halantech là nhà phân phối và đại 

diện thương mại cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về máy móc thiết bị, 

hóa chất phục vụ ngành xử lý môi trường với giá cả hợp lý: 

– Thiết bị môi trường 

Máy bơm các loại (bơm định lượng hóa chất, bơm nước thải, nước cấp), máy thổi 

khí, các thiết bị phân phối khí. 

Các máy móc dùng để đo và phân tích…/ TDS, pH, ORP, TOC, DO, Chlorine, 

Turbidity / Nhà cung cấp: Mettler-Toledo, Hanna. 

Các thiết bị cào bùn cho các bể lắng, bể nén bùn… 

Các Module xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học. 

– Hóa chất 

Cung cấp tất cả các loại hóa chất sử dụng trong công nghệ xử lý môi trường như 

hóa chất keo tụ, trợ lắng, hóa chất chất xử lý màu cho ngành giấy, dệt nhuộm, hóa 

chất phòng thí nghiệm… 

 Dịch vụ vận hành và bảo trì: Cung cấp các dịch vụ một phần hoặc trọn gói vận 

hành. 
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III. THỊ TRƯỜNG  

1. Trong nước:  

 Miền Đông Nam Bộ: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng 

Tàu, Bình Phước, Tây Ninh 

 Miền Tây Nam Bộ: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Kiên 

Giang, … 

 Miền Trung: Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận,… 

 Miền Bắc: Hà Nội 

2. Thị trường ngoài nước: Campuchia 

3. Các Dự án được Quốc tế tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WorldBank), Ngân hàng Tái 

thiết Đức (KWF), Ngân hàng Na Uy (NorWay). 
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HỒ SƠ NĂNG LỰC 

IV.  HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN – THÀNH TỰU 

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hà Lan hoạt động 

theo giấy phép kinh doanh số 0313278155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu tiên vào ngày 29/05/2015. 

Sau gần 4 năm hoạt động, Công ty Hà Lan đã tạo dựng cho mình chỗ đứng vững chắc 

trên thị trường và được biết đến như là một nhà thầu chuyên nghiệp về lĩnh vực xử lý môi 

trường với năng lực thực hiện các dự án lớn như: nhà máy xử lý nước thải tập trung, các nhà 

máy cấp nước, xử lý nước ngầm, nước mặt, nước tinh khiết RO… cho các khu công nghiệp, 

khu dân cư, khu đô thị, các bệnh viện, các nhà máy sản xuất,… trong và ngoài nước. 

Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty Hà Lan luôn phấn đấu nổ lực hết mình 

nhằm xây dựng và củng cố lòng tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung 

cấp. Những quy trình và tiêu chuẩn được xây dựng trong chính sách luôn được đo lường, 

ghi chép, phân tích và cải tiến liên tục để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường.  

Trong những năm vừa qua, với tinh thần hoạt động vượt trên mọi cam kết và phong 

cách làm việc chuyên nghiệp, Công ty Hà Lan đã thành công trong việc mang đến cho Quý 

khách hàng những sản phẩm hoàn hảo, đáp ứng mọi yêu cầu từ những loại hình xử lý đơn 

giản như nước thải sinh hoạt đến những loại hình nước thải đặc trưng khó xử lý của các 

ngành nghề như Xi mạ, Dược phẩm, Bánh kẹo,… 

V. NHÂN SỰ 

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình và luôn tận tâm trong công 

việc, công ty Hà Lan cam kết mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm công nghệ tốt 

nhất, đáp ứng các yêu cầu khắc khe nhất của mọi dự án mà chúng tôi tham gia. Chúng tôi tự 

hào sở hữu nguồn nhân sự kỹ thuật bao gồm 05 thạc sỹ, 15 kỹ sư (xây dựng, môi trường, 

điện, điện tử, cơ khí, cấp thoát nước) được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp và có nhiều 

năm kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đội ngũ công nhân 

kỹ thuật lành nghề gồm 50 người trực tiếp triển khai thi công các hạng mục công trình từ 

xây dựng, lắp đặt đến vận hành các hệ thống xử lý luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng cho 

công trình. 
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VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

            Phòng Thí Nghiệm 

Để ứng dụng những công nghệ phù hợp và tối ưu cho công trình xử lý môi trường, 

Halantech đã chú trọng đầu tư, xây dựng phòng thí nghiệm riêng của công ty. Mục đích 

đánh giá mức độ ô nhiễm nước đầu vào phục vụ quá trình thiết kế công nghệ cũng như kiểm 

soát nhanh chóng, kịp thời chất lượng nước thải qua từng công đoạn trong giai đoạn vận 

hành công trình xử lý nước cấp, nước thải. 

            Nhà Xưởng Chế Tạo Thiết Bị Môi Trường. 

 Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về thiết bị môi trường ngày càng tăng và nhu cầu thiết 

kế chế tạo các thiết bị đặc biệt cho từng dự án. Công ty môi trường Hà Lan đã đầu tư và xây 

dựng xưởng cơ khí với trang thiết bị hiện đại, cùng với các kỹ sư giàu kinh nghiệm và đội 

ngũ công nhân có tay nghề cao chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách hàng những 

sản phẩm chất lượng và giá cả tốt nhất. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC 

BỘ PHẬN KỸ THUẬT  

ĐẤU THẦU 

BỘ PHẬN KẾ TOÁN 

THU MUA 

 

BỘ PHẬN THI CÔNG 

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 

BỘ PHẬN VẬN 

HÀNH BẢO TRÌ 

BỘ PHẬN XƯỞNG     

XÂY DỰNG 

BAN CHỈ HUY       

CÔNG TRÌNH 

BỘ PHẬN TƯ VẤN  

 KINH DOANH 
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VII. DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

Stt Họ và tên Chức vụ Năm sinh Nghề nghiệp 
Năm kinh 

nghiệm 

1 Đỗ Thị Hiền Giám đốc 1956 
Cử nhân  
Kinh tế 

30 năm 

2 Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng Phó Giám đốc 1986 Ks.Môi Trường  10 năm 

3 Dương Mạnh Tuấn 
Trưởng phòng Kỹ thuật 

– Đấu thầu 
1986 Ks.Môi Trường  10 năm 

4 Mai Trí Vinh 
Giám sát thi công Xây 

dựng 
1986 

Ks. Môi trường 

& Xây dựng  
10 năm 

5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Trưởng phòng Tư vấn 1987 
Thạc sỹ Môi 

trường 
9 năm 

6 Lê Thị Diệu Nhân viên Tư vấn 1987 Ks Môi trường 9 năm 

7 Đoàn Văn Luân Nhân viên Kinh doanh 1985 
Thạc sỹ Môi 

trường 
11 năm 

8 Trương Quang Thịnh 
Trưởng phòng vận 

hành, bảo trì 
1985 Ks.Môi Trường  10 năm 

9 Nguyễn Nhựt Tiến Nhân viên vận hành 1993 Ks. Môi trường 2 năm 

10 Nguyễn Hàm Lai  Nhân viên bảo trì 1984 
Cao đẳng  

Cơ khí 
12 năm 

11 Hoàng Công Út  Nhân viên bảo trì 1989 
Cao đẳng  

Cơ khí 
8 năm 

12 Lê Văn Lâm 
 Đội trưởng thi công  

lắp đặt 
1980 

Cao đẳng  

Cơ khí 
15 năm 

13 Lê Văn Phúc Thi công lắp đặt 1990 
Cao đẳng  

Cơ khí 
5 năm 

14 Nguyễn Văn Bắc Thi công lắp đặt 1983 
Cao đẳng  

Cơ khí 
10 năm 

15 Nguyễn Anh Khoa Thi công lắp đặt 1990 
Cao đẳng 

 Điện 
8 năm 

16 Bùi Quang Sáng Trưởng phòng Kế Toán  1962 Kế toán  Trên 20 năm 
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DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN DO CÔNG TY THỰC HIỆN 

STT THÔNG TIN DỰ ÁN NĂM TÌNH TRẠNG 

1 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi mạ nhôm 

Sequoia LD – Công suất 60 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất nhôm. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Sequoia LD 

 Địa điểm: H19-H20-H20A đường số 3 và số 6, 

KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP HCM 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2019 Đang thực hiện 

2 Hệ thống xử lý nước thải trường học Quốc tế Quận 

2 – Công suất 70 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải sinh hoạt. 

 Chủ đầu tư: Trường học Quốc tế Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 Địa điểm: 33 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Quận 2 TP. Hồ Chí Minh 

 Hạng mục tham gia: Vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống 

2019 Đang thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hệ thống xử lý nước thải Tòa nhà Sài Gòn Mansion 

Quận 3 – Công suất 80 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải sinh hoạt. 

 Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh Căn hộ Sài Gòn 

 Địa điểm: Số 3, Đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

 Hạng mục tham gia: Vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống 

2019 Đang thực hiện 

4 Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Rạch Bắp 

– Công suất 3000 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải tập trung Khu công nghiệp. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghiệp An 

2018 Đang thực hiện 
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Điền. 

 Địa điểm: KCN Rạch Bắp, xã An Điền, huyện 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Cải tạo, vận hành bàn giao 

hệ thống. 

5 Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Đất Cuốc 

– Công suất 2800 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải tập trung Khu công nghiệp. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây 

dựng Bình Dương. 

 Địa điểm: KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống. 

Tư vấn, hỗ trợ vận hành hệ thống. 

2018 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

6 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Poh Huat 

Đồng Nai – Công suất 250 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất gỗ. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Poh Huat Việt 

Nam. 

 Địa điểm: Số 25 Đường số 6, KCN Tam Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2018 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

7 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm 

Medisun – Công suất 30 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất dược 

phẩm. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Medisun. 

 Địa điểm: 521 Khu phố An Lợi, Phường Hòa 

Lợi, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

2018 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 
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bàn giao hệ thống. 

8 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Tung Shin Bình 

Dương – Công suất 1000 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất nhôm, 

nước thải xi mạ. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Tung 

Shin. 

 Địa điểm: Số 8, Đường số 18, KCN Sóng Thần 

2, Thị xã Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống. 

Tư vấn, hỗ trợ vận hành hệ thống. 

2018 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

9 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Latitude Tree 

– Công suất 150 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất sản phẩm 

từ gỗ. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Latitude Tree Việt 

Nam. 

 Địa điểm: Số 29, Đường ĐT 743 KCN Sóng 

Thần 2, P.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, T.Bình Dương 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

10 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Limyee – 

Công suất 15 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất sản phẩm 

từ gỗ. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lim Yee Fancy 

Plywood (Việt Nam). 

 Địa điểm: Số 11, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, 

Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

11 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy nước giải khát 2017 Đã hoàn thành 
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Rita – Công suất 150 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất nước giải 

khát. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực phẩm và nước 

giải khát Rita. 

 Địa điểm: Số 8, Đại lộ thống Nhất, KCN Sóng 

Thần 2, phường Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

đưa vào sử dụng 

12 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy kẹo Perfetti Van 

Melle Việt Nam – Công suất 500 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất kẹo. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Perfetti Van Melle 

Việt Nam. 

 Địa điểm: Lô N, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, 

Thị xã Dĩ An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Tư vấn, hỗ trợ vận hành 

hoàn thiện hệ thống hiện hữu. Thiết kế, thi công, vận 

hành hệ thống xử lý sản phẩm lỗi. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

13 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bánh, 

kem Rich Products – Công suất 180 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất bánh, 

kem. 

 Chủ đầu tư: Rich Products Việt Nam. 

 Địa điểm: Số 27 Đường số 3, KCN VSIP II, tỉnh 

Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Tư vấn, hỗ trợ vận hành 

hoàn thiện hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 
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14 Hệ thống xử lý nước thải trường học Quốc tế Quận 

2 – Công suất 70 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải sinh hoạt. 

 Chủ đầu tư: Trường học Quốc tế Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 Địa điểm: 33 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Quận 2 TP. Hồ Chí Minh 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, bàn giao 

đưa vào sử dụng hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

15 Hệ thống xử lý nước RO trường học Quốc tế Quận 

2 – Công suất 15 m³/h 

 Loại hình: Nước cấp RO. 

 Chủ đầu tư: Trường học Quốc tế Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 Địa điểm: 33 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Quận 2 TP. Hồ Chí Minh 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

16 Hệ thống xử lý nước thải Tòa nhà Sài Gòn Mansion 

Quận 3 – Công suất 80 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải sinh hoạt. 

 Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh Căn hộ Sài Gòn 

 Địa điểm: Số 3, Đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

17 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Poh Huat 

Bình Dương – Công suất 150 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất sản phẩm 

từ gỗ. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Poh Huat Việt 

Nam. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 
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 Địa điểm: Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Thị xã 

Dĩ An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. Báo cáo đánh giá chất lượng môi 

trường định kỳ cho nhà máy 

18 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất keo Đại 

Đông – Công suất 20 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải nhà máy sản xuất keo tổng 

hợp. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Great Eastern Resins 

Industrial Việt Nam. 

 Địa điểm: Số 8 Đường số 17, KCN Sóng Thần 2, 

Thị xã Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2017 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

19 Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất nhà máy 

Pavonine Vina Mỹ Xuân – Công suất 5 m³/h 

 Loại hình: Nước cấp RO cho sản xuất. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MDA E&C 

 Địa điểm: Lô VII-1,2,3 Khu Công Nghiệp Mỹ 

Xuân B1, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2016 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

20 Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất nhà máy MDF 

Kiên Giang – Công suất 20 m³/h 

 Loại hình: Nước cấp RO cho lò hơi. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Gỗ MDF VRG 

Kiên Giang 

 Địa điểm: Lô M, đường số 1, Khu Công Nghiệp 

Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

2016 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 
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 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

21 Hệ thống xử lý nước thải khu biệt thự Tuyết Anh – 

Công suất 800 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải sinh hoạt khu dân cư. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh 

doanh Nhà Tuyết Anh. 

 Địa điểm: Khu biệt thự Tuyết Anh, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2016 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

22 Hệ thống xử lý nước cấp khu biệt thự Tuyết Anh – 

Công suất 40 m³/h 

 Loại hình: Nước cấp sinh hoạt khu dân cư. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh 

doanh Nhà Tuyết Anh. 

 Địa điểm: Khu biệt thự Tuyết Anh, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2016 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

23 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Nhật 

Dũng – Công suất 300 m³/ngày 

 Loại hình nước thải: Nước thải sản xuất nhà máy 

sản xuất giấy. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mua Bán Sản Xuất 

Giấy Tân Nhật Dũng 

 Địa điểm: Lô A6 – A11, KCN Tân Phú Trung, 

Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

2016 Đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng 

24 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Inzi Vina Biên 2016 Đã hoàn thành 
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Hòa – Công suất 120 m³/ngày đêm. 

 Loại hình: Nước thải sinh hoạt nhà máy sản xuất. 

 Tổng thầu: Công ty TNHH MDA E&C 

 Địa điểm: Khu công nghiệp Amata, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 Hạng mục tham gia: Thiết kế, thi công, vận hành 

bàn giao hệ thống. 

đưa vào sử dụng 
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MỘT VÀI HÌNH ẢNH DỰ ÁN 

 

  
 

Trạm xử lý nước thải nhà máy xi mạ nhôm Sequoia LD – Công suất 60 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải trường học Quốc tế Quận 2 – Công suất 70 m³/ngày đêm. 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Rạch Bắp – Công suất 3000 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Đất Cuốc – Công suất 2800 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Poh Huat Đồng Nai – Công suất 250 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm Medisun – Công suất 30 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Nhôm Tung Shin – Công suất 1000 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Latitude Tree – Công suất 150 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy nước giải khát Rita – Công suất 150 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam 

Công suất 500 m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bánh, kem Rich Products – Công suất 180    

m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy gỗ Poh Huat Bình Dương – Công suất 150 

m³/ngày đêm. 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất keo Đại Đông – Công suất 20 

m³/ngày đêm.
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Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất nhà máy Pavonine Vina Mỹ Xuân – Công suất 5 m³/h 
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Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất nhà máy MDF Kiên Giang – Công suất 20 m³/h 
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Hệ thống xử lý nước RO trường học Quốc tế Quận 2 – Công suất 15 m³/h  
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Nhật Dũng – Công suất 300 m³/ngày 
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Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Inzi Vina Biên Hòa – Công suất 120 m³/ngày đêm. 

 


