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THƯ NGỎ

     Công Ty TNHH Môi Trường Việt Tiến xin gửi đến Quý đối tác, Quý 
khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành đạt.
    Công ty chúng tôi với đội ngũ Chuyên viên tư vấn, Kỹ sư, Công nhân 
được đào tạo chuyên nghiệp và hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực 
vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải.
     Với phương châm uy tín và chất lượng luôn đi đầu cùng với mục tiêu 
phấn đấu trở thành công ty môi trường chuyên nghiệp tại Việt Nam. 
Chúng tôi luôn song hành cùng Quý khách hàng để mang đến những 
giá trị nhân văn vô cùng tốt đẹp cho môi trường sống hiện nay cũng 
như góp một phần vào việc bảo vệ sức khỏe của chính quý vị.
     Công ty chúng tôi hoạt động trên tôn chỉ: 
     - Tuân thủ pháp luật Việt Nam về Bảo vệ môi trường cao nhất: đầu 
tư đồng bộ từ nhà xưởng, phương tiện thu gom, hệ thống xử lý chất thải 
và bộ máy quản lý, vận hành chuyên nghiệp; hạn chế tối ưu những vi 
phạm về quản lý chất thải và xử lý môi trường.
     - Tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn môi trường của các công ty 
đối tác trong và ngoài nước.
    - Tuyệt đối đảm bảo đúng hạn trong thanh toán; tuân thủ các điều 
khoản về đạo đức và minh bạch trong kinh doanh.
    Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và công nghệ xử lý hiện đại, 
Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến luôn mong muốn được hợp tác lâu 
dài với các đối tác và cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao với 
chi phí hợp lý nhất để cùng bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
      Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, rất mong sự hợp tác của Quý đối 
tác, Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC

ÔNG VŨ VĂN TÚ



THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT TIẾN

Tên quốc tế:
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Số 2300945951 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 26/08/2016
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160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Người đại diện / Giám đốc:
(Ông) Vũ Văn Tú

Địa chỉ nhà máy: Đồng Sài - Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3 624 399 - Fax: 0222 3 624 415
Email: moitruongviettien@gmail.com - Website: www.moitruongviettien.com
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TẦM NHÌN
- Xây dựng đội ngũ nhân viên với văn hóa hiện đại “Khách hàng là mục tiêu” trong 
hành động và ngôn từ.
- Là đơn vị cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường tốt nhất cho quý khách hàng.
- Giải quyết nhanh chóng và đảm bảo về các vấn đề môi trường mà quý khách 
hàng đang gặp. Và từng bước xây dựng một thương hiệu xử lý chất thải uy tín và 
phát triển mạnh mẽ tại khu vực nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cố gắng phát triển không ngừng để Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến đạt được 
thành tựu lớn đồng thời mang đến những hình ảnh nhân văn cho cộng đồng về ý 
thức bảo vệ và yêu thương môi trường.

TÍN

TÂM

TRÍ

TỐC

TINH

NHÂN
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT &
CÁC CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

     Chúng tôi luôn biết rằng giá trị của công ty cống hiến cho xã hội chính là Nguồn nhân 

lực – là con người. Môi trường Việt Tiến đã có đội ngũ quản lý được đào tạo chính quy, 

có nhiều kinh nghiệm và tư duy sáng tạo cao. Con người tại Môi trường Việt Tiến có lối tư 

duy chặt chẽ và logic, cùng với đó là tinh thần đoàn kết và truyền thống văn hóa, thì 

chắc chắn trong khoảng thời gian không xa, Môi trường Việt Tiến sẽ trở thành doanh 

nghiệp số 1 trong lĩnh vực xử lý chất - rác thải tại thị trường khu vực nói riêng và toàn Việt 

Nam nói chung.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN GIÁM ĐỐC

PGĐ

ĐIỀU HÀNH

PGĐ KINH DOANH,

KỸ THUẬT MT

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
KỸ THUẬT

MÔI TRƯỜNG

BAN KHO
&

ĐIỀU XE

TỔ

BẢO VỆ

TỔ TẠP VỤ

NHÀ ĂN

TỔ

CƠ GIỚI

BÁN HÀNG

TỔ PHÂN LOẠI

XỬ LÝ

BAN

KỸ THUẬT

BAN
QUẢN LÝ

CHẤT THẢI

BAN ISO
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CƠ CẤU NHÂN SỰ

190 Tổng nhân sự

04
Ban Giám Đốc

(Kế toán, Nhân sự, Kinh doanh)

14152
Kỹ sư, Cử nhânCông nhân,

Lái xe, Bảo vệ

20 Nhân sự khác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải 

công nghiệp, xây 

dựng, sinh hoạt và 

đặc biệt là chất thải 

nguy hại và chất thải 

y tế.

Tư vấn khách hàng 

hoàn tất các thủ tục 

pháp lý về môi 

trường.

Thu mua và tái chế 

phế liệu.
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các khách 
hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp 
phần nâng cao giá trị kinh tế cho khách hàng.

VỚI KHÁCH HÀNG

- Tạo cơ hội làm việc, nâng cao trình độ và tác phong 
làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, 
tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm 
đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống 
của nhân viên và sự phát triển bền vững của công ty.

VỚI NHÂN VIÊN

- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu 
dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh 
đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tôn trọng 
khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm 
thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

VỚI ĐỐI TÁC

- Tôn vinh và giữ gìn đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp. 
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

VỚI CỘNG ĐỒNG
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HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ

Hệ thống xử lý ắc quy
Số lượng: 01
Công suất: 300 kg/h

HỆ THỐNG TÁI CHẾ & THU HỒI

Lò đốt chất thải nguy hại
Số lượng: 02
Công suất: 1000 kg/h/1 hệ thống

Hệ thống xử lý nước thải 
Số lượng: 01
Công suất: 500m3/ ngày đêm

Hệ thống xử lý bóng đèn 
huỳnh quang 
Số lượng: 01
Công suất: 20 kg/h

Hệ thống hóa rắn ép gạch 
block
Số lượng: 01
Công suất: 1000 kg/h

Hệ thống tái chế Kim loại: 
Cu, Niken
Số lượng: 01
Công suất: 3000 kg/h

Hệ thống phân tách, thu 
hồi kim loại
Số lượng: 01
Công suất: 1500 kg/h

Hệ thống tẩy rửa kim loại
Số lượng: 01
Công suất: 500kg/h

Hệ thống phân tách 
bản mạch điện tử
Số lượng: 01
Công suất: 200 kg/h

Hệ thống tái chế dầu thải
Số lượng: 01
Công suất: 1000 kg/h

Hệ thống tẩy rửa thùng phuy
Số lượng: 01
Công suất: 375 kg/h

Hệ thống tẩy rửa bao bì
Số lượng: 01
Công suất: 500 kg/h
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- Chức năng: Xử lý các thành phần nguy 
hại trong bóng đèn thải.
- Khí thải phát sinh được xử lý đạt tiêu 
chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT.
-Các thành phần có khả năng tái chế 
được thu hồi
- Số lượng: 1 hệ thống
- Công suất: 20 kg/h

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÓNG ĐÈN
HUỲNH QUANG 

- Công suất: 300 kg/h.
- Kiểu làm việc: theo mẻ
- Chức năng: Tháo dỡ, Xử lý các thành 
phần nguy hại và thu hồi phế liệu 
nhựa và chì

HỆ THỐNG XỬ LÝ ẮC QUY

- Chức năng: Hoá rắn các loại tro xỉ lò 
đốt, các chất thải nguy hại vô cơ tạo 
Gạch Block.
- Sản phẩm Gạch Block đạt quy chuẩn  
QCVN07: 2009/BTNMT và đạt độ bền,  
độ cứng đáp ứng yêu cầu xây dựng
- Số lượng: 1 hệ thống
- Công suất: 1000 kg/giờ

HỆ THỐNG HÓA RẮN,
ÉP GẠCH BLOCK 

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ
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- Kiểu lò: Tĩnh
- Công suất: 1.000 kg/h
- Nhiệt độ sơ cấp: 650-800 oC
- Nhiệt độ thứ cấp: 1050-1200 oC
- Khí thải đạt QCVN 30/2012/BTNMT
- Chức năng: Đốt cháy chất thải nguy hại, chất thải 
công nghiệp, chất thải y tế (rắn, lỏng, bùn) được thu 
gom, vận chuyển từ các chủ nguồn thải về Công 
nghệ đốt 2 cấp giúp xử lý triệt để các loại chất thải 
và tiết kiệm nguyên liệu vận hành. Công nghệ đốt hai 
cấp giúp xử lý triệt để các loại chất thải và tiết kiệm tối 
đa chi phí vận hành.

HT LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI
FB 1000A & VT 1000A

- Công suất 500 m3/ngày đêm
- Làm việc liên tục / theo mẻ
- Chuyên xử lý các dòng thải cơ bản:
+ Dòng thải axit, Crom.
+ Dòng thải lẫn dầu mỡ, kim loại nặng, kiềm,...
+ Dòng thải lẫn dung môi hữu cơ. 
+ Dòng thải lẫn cyanua, mực in,...
+ Dòng thải sinh hoạt.
- Nước thải đạt QCVN 40/2011/BTNMT Cột A

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
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- Chức năng: Xử lý và thu hồi các 
chất thải kim loại như Đồng, sắt... 
bằng phương pháp luyện kim. 
- Sản phẩm là các thỏi kim loại 
thương phẩm.
- Khí thải phát sinh được thu gom 
và xử lý đạt quy chuẩn QCVN 
19:2009/BTNMT cột B.
- Sốlượng: 1 hệt hống
- Công suất: 3000 kg/giờ

HỆ THỐNG TÁI CHẾ KIM
LOẠI: ĐỒNG, NIKEN

CÁC HỆ THỐNG TÁI CHẾ & THU HỒI
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HỆ THỐNG PHÂN TÁCH,
THU HỒI KIM LOẠI
- Chức năng: Hệ thống chuyên 
dụng cho việc xử lý các thiết bị, 
linh kiện điện, các bản mạch 
điện tử, rìa mạch điện  tử, các 
loại chất thải lẫn kim loại,...
- Thu hồi hỗn hợp các kim loại 
có giá trị như Đồng, thiếc, vàng, 
bạc, ...
- Số lượng: 1 hệ thống
- Công suất: 1500 kg/giờ

- Chức năng: Hệ thống chuyên dụng cho việc xử lý các 
thiết bị, linh kiện điện
- Thu hồi kim loại trong bảng mạch bằng hệ thống máy 
nghiền và máy phân tách tĩnh điện. 
- Chất thải rắn và bụi phát sinh trong quá trình sản xuất 
được thu gom và xử lý triệt để
- Số lượng: 1 hệ thống
- Công suất: 200 kg/giờ

HỆ THỐNG PHÂN TÁCH BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ
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HỆ THỐNG TẨY RỬA KIM LOẠI 
- Chức năng: Dùng tẩy rửa các bao bì 
bằng kim loại khay nhựa, các bao bì 
nhựa,kim loại chứa sơn, mực in và 
bám dính các thành phần nguy hại 
khác. 
- Kim loại và nhựa sau khi rửa sạch sẽ 
được làm nguyên liệu tái chế. 
- Nước thải được xử lý tại hệ thống xử 
lý nước thải của nhà máy.
- Số lượng: 1 hệ thống
- Công suất: 500 kg/giờ

- Công suất 1.000 kg/h.
- Kiểu làm việc: Theo mẻ
- Chức năng: Thu hồi dầu bằng 
phương pháp ly tâm. Tách nước,  
cặn từ dầu nhớt thải,  dầu bôi trơn 
công nghiệp, dầu tải nhiệt, dầu 
truyền động, nước la canh để tái 
sử dụng.

HỆ THỐNG TÁI CHẾ DẦU THẢI
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- Bao gồm hệ thống tẩy rửa thùng phuy 

công suất 375 kg/h và hệ thống tẩy rửa bao 

bì công suất 500kg/h.

- Kiểu làm việc: Liên tục

- Hệ thống tẩy rửa bao bì có hiệu quả trong 

việc tẩy rửa sạch những chất thải dính trong 

bao bì để tạo ra những sản phẩm là bao bì 

sạch có thể đưa vào tái chế, tái sử dụng, 

giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo 

không ô nhiễm môi trường và an toàn cho 

người sử dụng.

HỆ THỐNG TẨY RỬA BAO BÌ -
SÚC RỬA THÙNG PHI



- Trong nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên, gắn các biển hướng dẫn vận hành an toàn kho 

chứa, các dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa, phòng cháy chữa cháy theo QCVN 6707-2009.

- Thiết bị PCCC trang bị bình cứu hoả loại CO2, mùn cưa và bao cát để dập lửa, vật liệu hấp phụ 

(mùn cưa và bao cát khô) và xẻng để sử dụng cho trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.

- Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hoà khẩn cấp vết bỏng axít 

trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít.

- Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại di động hoặc bộ đàm), thiết bị báo động (như còi, kẻng, loa).

- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi.

+ Số lượng: 4

+ Diện tích: 6.500m2
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KHO LƯU TRỮ CHẤT THẢI NGUY HẠI

- Chức năng: Dùng để lưu chứa chất thải 

thông thường từ quá trình thu gom và vận 

chuyển về nhà máy và trước khi xử lý.

- Trong nhà kho được trang bị đầy đủ các 

phương tiện, thiết bị pccc, hộp sơ cứu, thiết 

bị thông tin liên lạc, sơ đồ thoát hiểm, ...

+ Số lượng: 1

+ Diện tích: 1.600 m2

KHO LƯU TRỮ CHẤT THẢI
THÔNG THƯỜNG



- Diện tích làm việc 9m2.
- Thiết kế: Theo Quy chuẩn tại 
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
- Là nơi lưu giữ tạm thời chất thải 
y tế trước khi được xử lý bằng hệ 
thống lò đốt CTNH.

KHO LẠNH LƯU CHỨA CHẤT
THẢI Y TẾ

CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

XE VẬN CHUYỂN CTNH (Gồm 32 xe)
- Xe tải thùng hở phủ bạt: 23 xe
- Xe tải thùng kín: 2 xe
- Xe thùng lạnh (vận chuyển CT Y tế): 1 xe
- Xe máy: 2 xe
- Xe hút: 4 xe
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ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
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CÔNG TY
TNHH DAESIN
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Khách hàng đến thăm và đánh giá năng lực của nhà máy

Diễn tập ứng phó tai nạn lao động - PCCC

Quan trắc môi trường định kỳ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
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Hoạt động trao quà cho cán bộ công nhân viên
có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ

Chương trình thiện nguyện



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT TIẾN
Địa chỉ nhà máy: Đồng Sài - Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 624 399 - Fax: 0222 3 624 415
Email: moitruongviettien@gmail.com - Web: www.moitruongviettien.com 


