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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý đối tác, Quý khách hàng
Đầu tiên, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
(VINACEE) xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công.
VINACEE Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và Môi trường, chúng tôi
cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn, khoa học kỹ thuật, công nghệ giảm thiểu các tác
động đến Môi trường như : Đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường, quy hoạch
môi trường, xử lý chất thải, quản lý tài nguyên.v/v… Với phương châm “HỢP TÁC TIN
CẬY – THÀNH CÔNG VỮNG BỀN” lấy mục giải quyết vấn đề của khách hàng và đem
đến sự hài long cũng thành công cho mọi đối tác làm kim chỉ nam suốt hoạt động; bởi
chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của Quý đối tác cũng là sự thành công của chính
chúng tôi.
Cùng bản hồ sơ giới thiệu về mình, VINACEE Việt Nam xin gửi lời chào hợp tác
đến Quý đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm cùng thực hiện chung các
hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sản xuất – kinh doanh gắn
liền với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cùng
chính sách giá cả hợp lý và nhiều ưu đãi khác với mong muốn cùng hợp tác cùng phát triển.
Với lịch sử hoạt động phát triển VINACEE Việt Nam rất tin tưởng vào sự thành công tốt
đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác bởi các giá trị và lợi
ích VINACEE mang đến cho khách hàng và VINACEE xây dựng cho chính mình.
Trân trọng đón nhận sự ủng hộ và hợp tác lâu dài của Quý khách hàng.
Hà Nội, ngày tháng năm 20…..
CÔNG TY CP KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM
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THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
I. Giới thiệu về công ty:
VINACEE VIỆT NAM là doanh nghiệp trẻ và rất năng động về lĩnh vực công nghệ
và dịch vụ môi trường, thương mại, công nghiệp, dân dụng tại địa bàn Hà Nội cũng
như các tỉnh phía Bắc.
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY
DỰNG VINACEE VIỆT NAM
− Tên viết tắt là VINACEE.JSC
− Trụ sở chính
: Đội 1, Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
− Văn phòng giao dịch: Số 5/2 Ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội
− Điện thoại
: 0243: 587165/ hotline: 0837/145.888
− Email
: vinaceeco@gmail.com
− Website
: https//:vinacee.com và https//:betachmo.vn
− Đại diện
: Ông Nguyễn Hữu Tuyên/ Chức vụ: Tổng Giám đốc
II- Lĩnh vực hoạt động:
+ Cung cấp các dịch vự tư vấn môi trường, tư vấn quản lý môi trường, quản lý dự
án, quản lý chi phí.
+ Nghiên cứu khoa học công nghệ, cung cấp các giải pháp công nghệ, giải pháp
hữu ích, thiết bị kỹ thuật công nghệ trong môi trường và xây dựng
+ Cung cấp giải pháp dịch vụ, kỹ thuật, tư vấn thiết kế, thi công môi trường
+ Sản xuất, mua bán các loại thiết bị điện cao, hạ thế, vật liệu xây dựng.
+ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, nước sạch,
nhà máy xử lý rác thải, giao thông, thủy lợi, vận tải hàng hóa…
+ Sản xuất và gia công cơ khí các loại.
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III- Phạm vi hoạt động:
Trên địa bàn cả nước và mở rộng ra nước ngoài, đồng thời không ngừng tăng cường
hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
IV- Năng lực - kinh nghiệm:
Nhà thầu có đội ngũ cán bộ tư vấn, kỹ thuật bao gồm kỹ sư, chuyên gia đầu ngành
về kỹ thuật môi trường, công nghệ hóa môi trường, cấp thoát nước và xử lý nước
thải, kỹ thuật điện, cơ khí, xây dựng, kinh tế... được đào tạo trong các trường Đại
học có uy tín ở nước ngoài cũng như trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
chính quy của Việt Nam. Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề từ bậc 3 đến bậc 7,
được đào tạo và lựa chọn kỹ càng, có nhiều kinh nghiệm lâu năm và nhiều uy tín
trong việc triển khai thực hiện các công trình có quy mô lớn và phức tạp.
Kinh nghiệm thi công: Trong thời gian qua, VINACEE đã thực hiện tư vấn, thầu
EPC nhiều dự án quan trọng cho các Tập đoàn, tổng công ty, công ty trong nước và
Quốc tế như: Tập đoàn Than khóang sản, Tập Đoàn Thành Công, Bộ Quốc Phòng,
Các trường học, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; đội thi công xây lắp của nhà
thầu đã thi công các công trình xử lý nước thải, xử lý dầu mỡ bàn cả nước, luôn đạt
hiệu quả cao nhất về tiến độ, kỹ thuật mỹ thuật, chất lượng và có nhiều uy tín với
các chủ đầu tư trong và ngoài ngành.
Để hoàn thiện hơn nữa; Đến nay, nhà thầu tiếp tục phát huy và cố gắng hơn để đưa
VINACEE Việt Nam trở thành một doanh nghiệp năng động, ổn định, phù hợp với
cơ chế thị trường, tiếp tục nhận thầu thi công và hoàn thành một cách tốt nhất các
công trình điện được giao.
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Cơ cấu tổ chức: VINACEE Việt Nam hoạt động với mô hình tổ chức khoa học,
năng động và hiệu quả, cán bộ quản lý và kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và
đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm, có uy tín lâu năm, bao
gồm:
-

2 Tiến sỹ

- 4 thạc sỹ;
- 8 Kỹ sư;
-

03 Cử nhân;

-

5 Cao đẳng;

-

02 Lái xe;

-

30 Công nhân lành nghề (tại các tổ đội thi công).
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I. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:
Tên ngành/nghề

Mã
ngành

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa
được phân vào đâu;
Chi tiết:
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch
bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề án bảo
vệ môi trường chi tiết, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, báo
cáo khai thác nước ngầm, báo cáo khai thác nước mặt.
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về tài nguyên nước
- Tư vấn về cấp phép, thăm dò khoáng sản
- Khoan khai thác nước dưới đất
- Hoạt động khí tượng thuỷ văn
- Tư vấn về nông học;

7490

2.

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

3.
4.

Thoát nước và xử lý nước thải
Thu gom rác thải không độc hại

3700
3811

5.

Thu gom rác thải độc hại

3812

6.

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

3821

7.

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

3822

8.

Tái chế phế liệu

3830

9.

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

3900

10.
11.

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Trừ
loại nhà nước cấm)

4669

STT
1.
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12.

13.
14.

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai
khoáng, xây dựng

6820

0810
4659

16.

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc bản đồ;
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
Hoạt động tư vấn quản lý

17.

Xây dựng nhà các loại

4100

18.

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4210

19.

Xây dựng công trình công ích

4220

20.

Phá dỡ

4311

21.

Chuẩn bị mặt bằng

4312

22.

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

23.

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

24.

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

25.

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

26.

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5610

27.
28.

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
Dịch vụ ăn uống khác

29.

Dịch vụ phục vụ đồ uống

5630

30.

Sản xuất hoá chất cơ bản

C20110

15.
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II. NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY
1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty
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2. Danh sách cán bộ chuyên môn của cán bộ Công ty và các CTV
(Bảng A. Danh sách vị trí chuyên môn trong VINACEE Việt Nam)
TT

Chuyên ngành

Trình độ
1 Thạc sỹ
3 Kỹ sư
7 Cử nhân
1 Tiến sỹ
1 Thạc sỹ
1 Kỹ sư
1 Tiến sỹ
1 Thạc sỹ
2 Kỹ sư
1 cử nhân

1

Khoa học môi trường

2

Công nghệ môi trường

3

Kỹ thuật môi trường

4

Công nghệ kỹ thuật môi trường

5

Biến đổi khí hậu-phát triển bền vững

1 Kỹ sư

6

Địa chính môi trường

1 Kỹ sư

7

Môi trường

2 Kỹ sư

8

Quản lý môi trường

1 Cử nhân

9

Quản lý tài nguyên môi trường

1 Thạc sỹ

10

Điện tử viễn thông

1 Kỹ sư

11

Công nghệ thông tin

1 Kỹ sư

12

Công nghệ sinh học

1 Cử nhân

13

Công nghệ kỹ thuật hóa học

14

Hóa học

1 Cử nhân

15

Khoa học máy tính

1 Thạc sỹ

16

Tài chính kế toán

1 Cử nhân

17

Tự động hóa

18
19

Quản lý tài nguyên rừng
Các lĩnh vực chuyên môn khác

1 Cử nhân

1 Kỹ sư

1 Kỹ sư
1 Kỹ sư
CTV khác

3. Năng lực nhân sự
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Xác định con người là sức mạnh cốt lõi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây
dựng VINACEE Việt Nam luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên
nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa VINACEE Việt Nam.
Công ty có đội ngũ cộng tác viên đông đảo là các nhà khoa học, nghiên cứu sinh,
chuyên gia các lĩnh vực liên quan đến môi trường đang làm việc tại các trường đại học, các
viện nghiên cứu và các cơ quan khác trong cả nước. Tóm tắt năng lực nhân sự của Công ty
được thể hiện trong Bảng A:
4. Danh mục thiết bị - vật tư phục vụ quá trình hoạt động
4.1 Thiết bị văn phòng
STT

Loại thiết bị

Đơn vị

SL

Nước sản xuất

Ghi chú

1

Máy vi tính

Cái

12

Việt Nam

2

Máy tính xách tay

Cái

05

Nhật

Cái

05

Nhật

A2, A4,
Màu

3

Máy in Laser HP

4

Bàn ghế phòng họp

Bộ

02

Việt Nam

Xuân Hòa

5

Máy Photocopy

Cái

02

Nhật

Canon

6

Bàn ghế phòng làm việc

Bộ

12

Việt Nam

Xuân Hòa

7

Oto Nissan

cái

2

Thái Lan

8

Máy chiếu

cái

1

Thái Lan

4.2 Phục vụ khảo sát đo đạc
STT

Loại thiết bị

Đơn vị

SL

Nước sản xuất

1

Máy định vị GPS

Cái

03

Mỹ

2

Máy đo toa

Cái

01

Italya

3

Thước đo mực nước

Cái

01

Việt Nam

4

Thiết bị khảo sát dự
án Môi trường

Bộ

02

Việt Nam

5

Oto Nisaan Navara

cái

02

Thái Lán

Ghi chú

4.3 Máy khoan
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Tên máy, thiết bị
khoan

Ký, mã
hiệu

Nước
sản
xuất

Năm
sản
xuất

Công
suất

Đường
kính
khoan
lớn nhất
(mm)

Máy khoan tự hành
URB-ZAM 500

URB

Liên
Xô

1985

54CV

500

500

01

Máy khoan УРБ- 2,5A

УРБ2,5A

Liên
Xô

1997

54CV

400

300

01

ЗAM300

Liên
Xô

1998

54CV

300

300

01

XJ-100

TQ

1996

130

100

01

Máy khoan ЗAM300
Máy khoan XJ-100

Chiều sâu
khoan lớn
nhất (m)

Số
lượng
(bộ)

4.4 Các thiết bị khác
Tên máy, thiết bị
Máy nén khí ĐK9
Máy nén khí Airmam
Máy định vị GPS
Máy toàn đạc điện tử
SET2B-11

Ký, mã
hiệu

Nước
sản
xuất

Năm
sản
xuất

ĐK9

Liên xô

1982

PS200

Nhật

1990

GPS
SET2B11

Trung
Quốc
Trung
Quốc

Thông số kỹ
thuật chủ yếu
9m3/phút; áp
lực: 7kg/cm2
30m3/phút; áp
lực: 10kg/cm2

Số
lượng
(bộ)
01
01

2004

05

1995

01

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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III. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP
VINACEE đã và đang là đối tác của hàng trăm đơn vị trong và ngoài nước với dịch
vụ Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp và chuyển giao công nghệ các công trình xử lý
môi trường, các công trình xử lý nước thải, công trình hạ tầng, trạm biến thế….
Công ty cũng đã và đang thực hiện rất nhiều hợp đồng tư vấn với các vai trò là tư vấn chính
hoặc liên doanh với các nhà tư vấn khác trong các lĩnh vực được phép hoạt động, trong đó
trọng tâm là các lĩnh vực:
➢ Các lĩnh vực hoạt động chính của VINACEE Việt Nam:
* Lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản:
1) Khoan, khai thác nước ngầm
2) Xin cấp phép thăm dò, khai thác nước ngầm
3) Xin cấp phép hành nghề khoan giếng
4) Xin cấp phép khai thác nước mặt
5) Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước
6) Xin phép thỏa thuận đấu nối nước thải.
7) Xin cấp phép khai thác khoáng sản, đánh giá trữ lượng khai thác khoáng sản/
8) Tư vấn quản lý công tác bảo vệ công trình khai thác trong lĩnh vực Tài nguyên
nước
* Lĩnh vực Môi trường:
1) Quan trắc môi trường định kỳ
2) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường
3) Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải
4) Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường
phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (Hoàn công)
5) Tư vấn xin cấp phép nhập khẩu phế liệu
* Thiết kế, thi công:
1) Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp
2) Hệ thống xử lý khí thải.
3) Các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường khác

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
Đội 1, Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội – Website: vinacee.com
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* Dịch vụ khác:
- Cung ứng dịch vụ quản lý Môi trường nhà máy
- Cung ứng dịch vụ an toàn nhà máy
➢ Danh sách Dự án tư vấn, thi công mà ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ công
nhân viên đã thực hiện
TT

Dự án

Cơ quan phê
duyệt

I

Dự án đánh giá tác động môi trường

1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Nhà
máy sản xuất nhựa Tái sinh và các sản phẩm nhựa Song Hà”

Bộ TNMT

2

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng và
Kinh doanh Hạ Tầng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên”

Bộ TNMT

3

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nâng công
suất nhà máy nước khoáng Quang Hanh từ 8.000.000 lít →
21.000.000 triệu lít. năm

Bộ TNMT

4

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây
dựng Cầu Vĩnh Tuy – Giai đoạn II

Bộ TNMT

5

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng
đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, đoạn từ dự án đấu giá QSDĐ
tạo vốn xây dựng Cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc đến đường
H, thành phố Bắc Ninh

Sở TNMT

6

Lập báo cáo tác động Môi trường dự án mở rộng đường Xuân
Diệu, quận Tây Hồ, thành phố HN, CĐT- BQL dự án quận Tây
Hồ

Sở TNMT

7

Lập báo cáo tác động MT dự án mở rộng đường Đặng Thai
Mai, quận Tây Hồ, thành phố HN, CĐT- BQL dự án quận Tây
Hồ

Sở TNMT

8

Lập báo cáo tác động MT dự án Xây dựng công trình đường
vào đền Tiên La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Sở TNMT

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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9

Lập báo cáo tác động MT dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường
DH.61 đoạn từ ngã 3 Giếng Đầu và đường DH59 đoạn đường
từ Thái Bình – Hà Nam

Bộ TNMT

10

Lập báo cáo tác động MT dự án Xây dựng, sửa chữa và nâng
cấp các công trình Bảo vệ rừng (trạm kiểm lâm Đắk Hla, trạm
kiểm lâm Bãi Cháy và đường vào trạm) Khu Bảo tồn thiên
nhiên Kon Chư Răng”

Bộ TNMT

11

Lập báo cáo tác động MT dự án Xây dựng, sửa chữa và nâng
cấp các công trình Bảo vệ rừng (trạm kiểm lâm Đắk Hla, trạm
kiểm lâm Bãi Cháy và đường vào trạm) Khu Bảo tồn thiên
nhiên Kon Chư Răng”

12

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trung tâm
thương mại, kho hàng hóa và chợ đầu mối Việt Trì” tại thành
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Bộ TNMT

13

Lập báo cáo ĐTM dự án khu du lịch sinh thái và bảo tồn văn
hoá Lương Sơn; C.ty CP đầu tư khu du lịch quốc tế Lương Sơn

Bộ TNMT

14

Lập báo cáo ĐTM dự án Xây dựng cảng Vụng áng, Bộ GTVT,
Ban QLDA 85

Bộ TNMT

15

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét kênh
Mây Phốp - Ngã Hậu”. Bộ Nông nghiệp & PTNT

Bộ TNMT

16

Lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường nhà máy nhựa Song
Hà

Bộ TNMT

17

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất
Formaline và các loại keo dán Công ty TNHH
VITOPCHEMICAL

Sở TNMT

18

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư, nâng
cấp, cải tạo Quốc lộ 80 đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi Ban Quản lý dự
án Mỹ Thuận - Bộ GTVT

Sở TNMT

19

Lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường “Dự án đầu tư xây
dựng công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền Lai Châu” - Ủy ban
nhân dân tỉnh Lai Châu

Sở TNMT

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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20

Lập báo cáo ĐTM khai thác mỏ sắt Thẩm Thiu, xã Giáp Trung,
huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Công ty cổ phần thép An Khang

Sở TNMT

21

Lập báo cáo ĐTM mỏ sắt Nam Lương, xã Thái An, Quản Bạ,
Hà Giang, Công ty Thái Dương

Sở TNMT

22

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Hệ thống công
trình phân ranh mặn ngọt thị xã Bạc Liêu-Sóc Trăng”

Sở TNMT

II

Dự án lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án BVMT
đơn giản

1

Lập đề án BVMT chi tiết, trạm trộn bê tông nhựa nóng, cảng
Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Sở TNMT

2

Lập đề án BVMT chi tiết Công ty cổ phần Giấy Việt Trì tại
phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sở TNMT

3

Lập đề án BVMT chi tiết Nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công
ty cổ phần sản xuất và thương mại Kim Sen tại KCN Trung Hà,
huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Sở TNMT

4

Lập đề án BVMT chi tiết Nhà máy bia Đại Việt – Hoài Đức –
Hà Nội

Sở TNMT

5

Lập đề án BVMT chi tiết Nhà máy bia Long Việt – Phúc Thọ Hà Nội

III

Dự án tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải

1

Đề án xả nước thải vào nguồn nước của Dự án “Xây dựng nhà
ở cao tầng kết hợp văn phòng” quy mô xả thải 675 m3/ngày
đêm" Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông

Sở TNMT

2

Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho Ban
Quản lý dự án các công trình dân dụng Điện Biên chủ dự án
công trình xử lý nước thải thành phố Điện Biên, công suất
10.000m3/ ngày đêm./

Bộ TNMT

3

Đề án xả nước thải vào nguồn nước của dự án“Trung tâm giao
dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – khu liên cơ Võ Chí
Công” Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và và công
nghiệp TP Hà Nội

Sở TNMT

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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4

Lập Đề án xả thải tòa nhà Erowindow, Trần Phú, tp Vinh, Nghệ
An công suất 200m3/ ngày đêm

Sở TNMT

5

Lập Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Bệnh Viện
Nam Thăng Long, đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm TP Hà
Nội, công suất 26m3/ngày đêm

Sở TNMT

6

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải, công ty Cổ phần Thương Mại
Tân Tiến Phát – công suất 20m3/ngày đêm

Sở TNMT

7

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải, xưởng giặt mài Hùng Phát –
công suất 20m3/ngày đêm

Sở TNMT

8

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải, toàn nhà 19-21 Yên Lãng – công
suất 10m3/ngày đêm

Sở TNMT

9

Lập Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Bệnh Viện
Việt Bỉ, quận Thanh Xuân TP Hà Nội, công suất 25m3/ngày
đêm

Sở TNMT

10

Lập Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước công ty
Shin Han VINA, số 68, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận
Long Biên, TP Hà Nội

Sở TNMT

11

Lập Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Hợp Tác
Xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp Yên Xá, huyện Thanh Trì, TP
Hà Nội công suất 50m3/ngày đêm

Sở TNMT

12

Lập Hồ sơ xin cấp phép gia hạn xả nước thải vào nguồn nước
Công ty cổ phần thép và vật tư công nghiệp, đường Phạm Hùng,
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt
Nam công suất 50m3/ngày đêm

Sở TNMT

13

Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho công
ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp chủ dự án công trình xử
lý nước thải Khu công nghiệp Thụy vân, công suất 5000m3/
ngày đêm

Sở TNMT

14

- Lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công trình khai thác
mỏ caolin chùm thâm 318, khu mỏ Hữu Khánh của Công ty cổ
phần ATA Phú Thọ

Sở TNMT

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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15

- Lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần
Giấy Lửa Việt

Sở TNMT

16

- Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng
xả thải 252m3/ngày đêm

Sở TNMT

17

- Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng
xả thải 80m3/ngày đêm,Công ty Cổ phần Khoáng sản

Sở TNMT

18

- Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng
xả thải 300m3/ngày đêm, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân
dụng Hà Nội

Sở TNMT

19

Báo cáo xả thải vào nguồn nước: công suất 15m3/ngày đêm,
Công ty cổ phần MHC

Sở TNMT

20

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, Công ty Cổ phần nước
khoáng thương hiệu Kim Bôi

Sở TNMT

21

Báo cáo xả thải vào nguồn nước: Nhà máy Bia Long Việt – Phúc
Thọ - Hà Nội

Chi cục Thủy
lợi Hà Nội

20

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, Nhà máy Bia Đại Việt

Tổng Cục
Thủy lợi BNNPTNT

✓ Một số dự án khác

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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STT Dự Án
IV

Quan trắc Môi trường

1

Quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường cho Công ty thủy điện Hòa Bình

2

Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty TNHH hợp tác và đầu tư
sản xuất Quảng Ninh

3

Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty cổ phần Thành Đồng

4

Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty cổ phần gốm và xây dựng
Hạ Long 1

5

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ Công ty TNHH
Bhflex Vina

6

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Bệnh viện đa
khoa Phú Bình

7

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Trang trại chăn
nuôi Ninh Bình

8

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Hộ kinh doanh
cá thể gia đình Bùi Văn Dũng

9

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Công ty TNHH
GARDEN PALS

10

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Chi nhánh công
ty TNHH Sơn Hà tại Thái Bình

11

Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Công ty mây
tre đan Nam Định

V

Khoan giếng, xin cấp phép khai thác nước ngầm

1

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất công ty TNHH MTV Bê Tông
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, công suất 350m3/ngày đêm

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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2

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất KCN Nam Thăng Long, phường
Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà nội, công suất 2800m3/ngày đêm

3

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất Bãi đỗ xe Lâm Du, phường Bồ
Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội - Công ty MTV Môi trường Đô Thị Hà Nội
công suất 1500m3/ngày đêm

4

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất công ty Cổ Phần cơ điện Trần
Phú, quận Long Biên, TP Hà Nội, công suất 150m3/ngày đêm

5

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất công ty Cổ Phần Đầu tư Liên
Doanh Việt Anh, huyện Thường Tín TP Hà Nội công suất 30m3/ngày đêm

6

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất, công ty cổ phần thương mại
Tân Tiến Phát – công suất 96m3/ ngày đêm.

7

Khoan thăm dò nước dưới đất Phật Tích, huyện tiên du, tỉnh Bắc Ninh công
suất 250m3/ngày đêm.

8

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất công ty CP Kiến Thiết Miền
núi, KCN An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, công suất 20m3/ngày đêm

9

Thi công Xây dựng giếng khoan khai thác nước ngầm Hệ thống –Công trình cấp
nước sinh hoạt xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

10

Thi công công trình khoan, lấy mẫu, theo dõi, thu thập tài liệu lỗ khoan; quan
trắc địa chất thủy văn đơn giản lỗ khoan ( mỏ Apatit Lào Cai)

11

Khoan khai thác nước thuộc mỏ Đa kim Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên

12

Khoan giếng khai thác trang trại chăn nuôi Phú Thái CS 200m3/ ngày đêm

13

Khoan khai thác nước khoáng LK7, Kim Bôi

14

Khoan khai thác nước khoáng LK3b Hòa Bình

15

Khoan khai thác nước dưới đất CS 2800m3 ngày đêm nhà máy Bia – Sài Gòn
Phú Lý Hà Nam

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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16

Khoan giếng Trang Trại Chăn nuôi Cao Răm CS 400m3/ ngày đêm

17

Khoan giếng KCN Nội Bài CS 3500m3/ ngày đêm

18

Khoan Giếng KCN Nam Thăng Long CS 2500m3/ ngày đêm

19

Thi công khoan giếng và lắp đặt máy bơm khai thác nước công trình Nhà máy
nước Nguyên Khê - Đông Anh - HN.

VI

Một số dự án khác

1

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên, công suất
2000 m3/ngày đêm

2

Thi công công trình thăm dò nước dưới đất Hà Nam, công suất 1.500m3/ngày
đêm

3

Xin cấp phép khai thác nước ngầm CCN Duyên Thái, CCN Quất Động, huyện
Thường Tín Hà Nội……

4

Lập Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, Bệnh Viện Việt Bỉ quận Thanh Xuân TP
Hà Nội,

5

Lập Hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT, Bệnh Viện Việt Bỉ quận Thanh Xuân TP
Hà Nội.

6

Lập Hồ sơ đăng ký đề án BMTV đơn giản công ty CP Kiến Thiết Miền núi,
KCN An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

7

Lắp đặt hệ thống xử lý nước ngầm bị ô nhiểm thành nước ăn uống cho 3 trường
mầm non khu vực Huyện Tam đảo, Tỉnh Vĩnh phúc

8

Quan trắc, kiểm tra chất lượng nước cấp sinh hoạt cho các trường mầm non tại
huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do chương trình phát triển vùng cao của tổ chức
Tầm Nhìn Thế Giới tài trợ.

9

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước khoáng lỗ khoan 3B tại KM9 phường
Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Công ty cổ phần Xây
dựng và Sản xuất bia - rượu - nước giải khát làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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10

Giám sát quá trình khoan lỗ khoan Xuân Đám 1, đo kết quả hút nước thí nghiệm,
phục vụ quá trình thăm dò đánh giá trữ lượng nước khoáng Xuân Đám Cát Bà,
huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng. Công suất 400m3/ngày đêm.

11

Khảo sát địa hình địa mạo, phục vụ quá trình viết báo cáo, khoan thăm dò và
đánh giá trữ lượng nước khoáng Xuân Đám Cát Bà, huyện Cát Hải, tỉnh Hải
Phòng. Công suất 400m3/ngày đêm.

12

Chính sách an toàn cho dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền
TrungBan Quản lý Dự án Trung ương (Bộ NN&PTNT)

13

Lập Kế hoạch hành động tái định cư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
và kế hoạch quản lý môi trường cho các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt
bằng - Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng, Sở Giao thông
Vận tải Hải Phòng

14

Dự án Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến Đồng bằng sông Cửu Long
và đề xuất các giải pháp thích ứng - ADB TA 7377 - pha A

15

Chính sách an toàn cho dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung
Ban Quản lý Dự án Trung ương (Bộ NN&PTNT)

16

Dịch vụ tư vấn giám sát môi trường: Hệ thống tưới huyện Thạch Thành - tỉnh
Thanh Hoá, thuộc dự án Thuỷ lợi miền Trung vay vốn ADB (ADB4) Ban
QLDA Thanh Hóa

➢ Danh sách Dự án thi công hệ thống xử lý nước thải mà ban lãnh đạo công ty cùng
các cán bộ công nhân viên đã thực hiện
STT

TÊN CÔNG TRÌNH

1

Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa quốc tế Phương
Đông; Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông

2

Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước
thải Tùng Dinh thị trấn Cát Bà; Công ty TNHH Phát Triển Thiên Hồng Ân

3

Cung cấp thi công hệ thống xử lý nước thải 200m3/ng.đ dự án nhà ở chung cư
cao tầng để bán (Simco), Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Rincons

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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4

Khảo sát thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị; lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Dự án:
Hệ thống xử lý nước thải Công ty cổ phần xây dựng Tiến
Thịnh

5

Cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm XLNT công suất 100m3/ngày đêm. Công ty cổ
phần đầu tư xây dựng Bình An Phát

6

Hợp đồng cung cấp thiết bị và lắp đặt của trạm XLNT thực phẩm công suất
150m3/ngày đêm, Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha

7

Cung cấp, nuôi cấy vi sinh và tư vấn vận hành để tăng cường hiệu quả xử lý nước
thải tại trạm XLNT 4500m3/ngày đêm, Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

8

Lắp đặt, nuôi cấy vi sinh, xử lý nước thải 60m3/ngày đêm, đào tạo chuyển giao
công – hệ thống xử lý nước thải, Công ty Cổ phần Dệt 10-10

9

Cung cấp lắp đặt HTXLNT công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương giai đoạn
1 công suất 100m3/ngđ, Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

10

Cung cấp lắp đặt HTXLNT công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương giai đoạn
2 công suất 200m3/ngđ, Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

11

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của khu du lịch sinh thái Vân Trì – Đông Anh
– Hà Nội 60m3 Công ty Mefrimex

12

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy Muto technology 150m3 Công
ty TNHH Muto Technology

13

Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy Denyo- Japan công suất
50m3/ngày đêm, Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN

14

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà ga T2 Nội Bài 110m 3 Tổng công ty
Cảng hàng không Việt Nam

15

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Nhà máy Hamaden Việt Nam 130m3 Công
ty Hamaden Việt Nam

16

Hệ thống xử lý nước thải trạm Trung chuyển xe Bus Ninh Bình

17

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Trung đoàn 168 – Vùng Hải Quân II

18

Hệ thống xử lý nước thải xỉ mạ cho Công ty TNHH Công nghiệp Alumium Chiến
Thắng

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
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19

Hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm cho Công ty CP Mặt trời đỏ
REDSUN

20

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bai Long Việt _ Phúc Thọ - Hà Nội

21

Hệ thống xử lý nước thải Sân GOFL Hoàng Gia – Tập Đoàn Thành Công

22

Hệ thống XLNT – Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khá Hòa (Khánh Hòa)

23

Và hơn 50 công trình khác trên cả nước
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IV. CÁC TÀI LIỆU, HỜ SƠ, ĐĂNG KÝ PHÁM DANH, CHỨNG NHẬN TIÊU
CHUẨN
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V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA VINACEE VÀ CÁC CÁN BỘ
TRONG HỆ THỐNG ĐÃ TỪNG THỰC HIỆN
1. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TƯ VẤN CÔNG NGHỆ
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2. HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY LẮP
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3. HOẠT ĐỘNG CUNG CÁP CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ TÁCH DẦU MỠ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
Đội 1, Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội – Website: vinacee.com

-31-

VINACEE VIỆT NAM PROFILE 2020

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam
Đội 1, Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội – Website: vinacee.com

-32-

