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CHÚNG TÔI LÀ AI 

 

 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 21 đang giúp định hình 

lại thế giới mà chúng ta đang sống. Việc ứng dụng các công nghệ mới vào 

trong sản xuất nhằm tối ưu hóa đầu vào, tăng năng suất đầu ra và tiết giảm tối đa phát thải ô 

nhiễm là những mục tiêu mà mọi doanh nghiệp đang hướng tới. Hiện nay, nhiều nhà máy trên thế 

giới đã đạt được mức phát thải gần như bằng không nhờ vào việc ứng dụng các mô hình khu công 

nghiệp và đô thị sinh thái. Tuy nhiên, số lượng các khu công nghiệp lý tưởng đó vẫn rất khiêm tốn 

so với phần còn lại của thế giới. Đối với các doanh nghiệp, đã sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thì 

ắt phải có phát thải ô nhiễm, và xử lý ô nhiễm luôn là một bài toán khó mà không phải ai cũng có 

thể giải quyết trọn vẹn. 

 Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường, Công ty TNHH 

SIXEI tự hào là một trong những doanh nghiệp đủ khả năng cung cấp cho Quý khách hàng lời giải 

tối ưu nhất cho bài toán “xử lý ô nhiễm”. 

 Bằng việc tuyển dụng các kỹ sư từng có thời gian dài công tác tại các công ty môi trường 

hàng đầu Việt Nam và hợp tác liên kết với các viện nghiên cứu danh tiếng, đặc biệt là Viện Khoa 

Học & Công Nghệ Môi Trường thuộc Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Viện Công Nghệ Sinh Học & Môi 

Trường thuộc Đại Học Nha Trang, Công ty TNHH SIXEI hoàn toàn đủ khả năng cung cấp cho Quý 

khách hàng các giải pháp và công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất hiện nay với chi phí hợp lý 

mà vẫn giữ được độ tin cậy tuyệt đối. 

 Trong bối cảnh các quy định và luật lệ về vệ sinh môi trường tại Việt Nam đang ngày càng 

thắt chặt, chúng tôi tự tin có thể giúp Quý khách hàng an tâm sản xuất mà không cần canh cánh 

trong lòng nỗi lo về nước thải. Bằng những đột phá mới nhất về công nghệ kỹ thuật môi trường, 

chúng tôi mong muốn được đóng góp một viên gạch nhỏ xây nên con đường thành công mà Quý 

khách hàng đang bước đi. 
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TẠI SAO LỰA CHỌN SIXEI 

 

 Ngày nay, hồ sơ năng lực của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam 

thường được thể hiện qua những dự án mà công ty đó từng tham gia. Tuy 

nhiên, trong nhiều trường hợp, điều này không bảo đảm được rằng đó chính là sự lựa chọn tối ưu 

nhất dành cho Quý Khách Hàng. 

 Chúng tôi tin rằng những dịch vụ chuyên nghiệp không phụ thuộc vào danh sách dài những 

dự án đã tồn tại từ cách đây hàng chục năm của một công ty, mà phụ thuộc vào đóng góp của 

những cá nhân có năng lực và tâm huyết nghề nghiệp ở thời điểm hiện tại. Với đội ngũ các kỹ sư 

có chất lượng, được đào tạo và huấn luyện bài bản thông qua những dự án lớn, chúng tôi tự hào 

sở hữu một trong những nguồn nhân lực tốt nhất Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, công ty chúng 

tôi còn có nhiều ưu điểm so với những đối thủ cạnh tranh khác: 

 So với các công ty nội địa: Công ty TNHH SIXEI đã xây dựng được mối quan hệ bền 

vững với các trường đại học danh tiếng và các viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam. Với sự cộng 

tác này, chúng tôi được chuyển giao những công nghệ tiên tiến nhất, giúp chúng tôi chiếm ưu thế 

về mặt kỹ thuật trong quá trình cạnh tranh. 

 So với các công ty nước ngoài: Vì là doanh nghiệp nội địa nên Công ty TNHH SIXEI dễ 

dàng tiếp cận với nguồn vật tư và nhân công giá rẻ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp những 

dịch vụ tốt nhất với giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể ứng cứu nhanh chóng trong 

trường hợp hệ thống của khách hàng xảy ra sự cố. 

 Đến với SIXEI, Quý khách hàng chỉ cần đưa ra bài toán, chúng tôi sẽ lo phần còn lại! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           SIXEI LTD., COMPANY ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 

TẦM NHÌN 

 Định hình lại phương thức sử dụng nước của khách hàng.  

SỨ MỆNH 

 Rất nhiều công ty tại Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc đầu tư một hệ thống 

xử lý nước thải hoàn chỉnh thường không phải là ưu tiên hàng đầu do chi phí đầu tư và vận hành 

thường rất tốn kém. Tuy nhiên, cái thời mà nhà nhà, người người vô tư xả thải sẽ sớm qua đi ngay 

khi chính phủ dần siết chặt các quy định về bảo vệ môi trường. Không những thế, việc gây ô nhiễm 

môi trường sẽ làm xấu đi hình ảnh doanh nghiệp trong con mắt của cộng đồng và người tiêu dùng. 

 Dù vậy, lựa chọn một giải pháp hợp lý để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường 

chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là đối với các doanh nghiệp có ngân sách hoạt động eo 

hẹp.   

 Và đây sẽ chính là nơi mà Công ty TNHH SIXEI bắt đầu. Nhằm giúp đỡ khách hàng giải 

quyết triệt để các thách thức về môi trường, chúng tôi đã phát triển một chiến lược kinh doanh lấy 

khách hàng làm trung tâm và tập trung vào các sáng kiến kỹ thuật nhằm mang lại những dịch vụ 

hoàn hảo với chi phí thấp nhất.  

 Thêm vào đó, việc xử lý nước thải đạt Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia vẫn chưa phải là điểm 

dừng cuối cùng trong hành trình của chúng tôi. Tham vọng của Công ty TNHH SIXEI là giúp Quý 

khách hàng tiết giảm tối đa chi tiêu ngân sách bằng cách tuần hoàn tái sử dụng các dòng nước 

thải. Với cách tiếp cận này, chúng tôi tin rằng khách hàng và nhà cung cấp vừa đạt được những 

lợi ích song trùng, đồng thời còn có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp và bền vững hơn 

cho các thế hệ tương lai. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 Sáng tạo: Là chìa khóa dẫn đến sự tối ưu hóa nguồn tài nguyên, tiết kiệm chi phí và giảm 

thiểu tối đa diện tích xây dựng. 

 Khách hàng là trung tâm: Sự hài lòng của khách hàng sẽ là bảo chứng vững chắc nhất 

cho thương hiệu của công ty. 
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DỊCH VỤ & CHÍNH SÁCH 

 

DỊCH VỤ 

 Tư vấn kỹ thuật 

 Sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và vững vàng về chuyên môn, chúng tôi tự tin 

có thể cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn kỹ thuật tốt nhất. Những lĩnh vực được tư vấn 

bao gồm: 

 Công nghệ xử lý nước thải. 

 Công nghệ xử lý nước cấp. 

 Biện pháp ứng phó khi hệ thống xử lý gặp sự cố. 

 Đánh giá thiết kế công nghệ của bên thứ ba. 

 Thẩm tra tính khả thi của dự án. 

 Thiết kế công nghệ 

 Tại công ty TNHH SIXEI, chúng tôi kết hợp sự sáng tạo vào những công nghệ đã thành 

danh để tạo ra bước đột phá trong các thiết kế kỹ thuật, nhằm mang lại cho Khách hàng những 

hệ thống xử lý tối ưu nhất. Với SIXEI, thiết kế công nghệ đã không còn đơn thuần là việc cho ra 

đời những bản vẽ với những con số và đường nét thô cứng, mà hơn thế nữa đó chính là nghệ 

thuật. 

 Bằng việc sử dụng các phần mềm mô phỏng hiện đại - điều mà chúng tôi tin chắc rằng 

không nhiều các công ty môi trường tại Việt Nam có khả năng áp dụng, Công Ty TNHH SIXEI có 

thể cung cấp cho Khách hàng lời giải hợp lý nhất cho mọi bài toán xử lý nước, bao gồm: 

 Thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống xử lý nước cấp và nước thải. 

 Nâng cấp các hệ thống xử lý hiện hữu. 

 Thiết kế mô hình Pilot cho các loại nước thải đặc thù. 

 Thiết kế hệ thống kiểm soát mùi hôi từ các trạm xử lý nước thải. 

 Thi công lắp đặt 

 Dịch vụ thi công hệ thống xử lý nước cấp và nước thải bao gồm: 

 Xây dựng cụm bể xử lý, cụm nhà điều hành và các công trình liên quan nằm trong khuôn 

viên hệ thống xử lý. 

 Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, hệ thống điện điều khiển. 

 Lắp đặt hệ thống quan trắc online nước cấp, nước thải. 

 Công tác thi công được thực hiện bởi đội ngũ công nhân lành nghề, có kiến thức chuyên 

sâu trong lĩnh vực M&E và tự động hóa. Mặt khác, quá trình thi công được giám sát chặt chẽ bởi 

các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án lớn, đảm bảo mọi chi tiết trong bản 

vẽ thiết kế đều được triển khai một cách chính xác. 

 



 

                                           SIXEI LTD., COMPANY ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY 

DỊCH VỤ & CHÍNH SÁCH (tt) 

 

 Vận hành 

 Hiện nay Công ty TNHH Sixei cung cấp 2 loại hình dịch vụ vận hành: 

vận hành bàn giao dự án và vận hành theo yêu cầu. 

 Vận hành bàn giao là một công đoạn bắt buộc trong vòng đời của dự án mà chúng tôi 

phải thực hiện khi Khách hàng và Công Ty TNHH SIXEI ký kết hợp đồng tổng thầu. Quá trình vận 

hành bàn giao bao gồm: 

 Tối ưu hóa các thông số vận hành của hệ thống xử lý. 

 Đào tạo nhân sự và chuyển giao công nghệ. 

 Khởi động và chạy thử hệ thống. 

 Vận hành theo yêu cầu là loại hình dịch vụ khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng nhân lực 

của Công Ty TNHH SIXEI trong công tác vận hành sau khi hệ thống đã được nghiệm thu đưa vào 

sử dụng. Đây là loại hình dịch vụ được chúng tôi khuyến khích Khách hàng sử dụng vì những lợi 

ích sau: 

 Tiết kiệm chi phí nhân công cho Khách hàng. 

 Hệ thống là do chúng tôi thiết kế và thi công, do đó chúng tôi hiểu rõ cần phải làm những 

gì để hệ thống vận hành tối ưu nhất. 

 Ngay cả khi hết thời hạn bảo hành, chúng tôi vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về chất lượng 

nước sau xử lý cũng như các sự cố của hệ thống. 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

 Khi đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng về chế độ bảo hành và dịch 

vụ hậu mãi. Tại Công ty TNHH SIXEI, các thiết bị động lực và hệ thống điều khiển được bảo hành 

với thời gian tối thiểu là 12 tháng. Riêng công nghệ xử lý sẽ được bảo hành vĩnh viễn (nghĩa là 

chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống được vận hành theo đúng thiết kế của SIXEI 

mà chất lượng nước sau xử lý không đạt yêu cầu). 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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QUAN HỆ HỢP TÁC 

 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

 Công ty TNHH SIXEI đã thiết lập được mối quan hệ vững chắc với các 

trường đại học danh tiếng của Việt Nam, đặc biệt là Viện Khoa Học & Công Nghệ Môi Trường – Đại 

Học Bách Khoa Hà Nội và Viện Công Nghệ Sinh Học & Môi Trường – Đại Học Nha Trang. Thông 

qua sự hợp tác này, chúng tôi được chuyển giao những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử 

lý nước và nước thải. Đổi lại, hàng năm công ty TNHH SIXEI đều tạo điều kiện để sinh viên các 

trường đại học có cơ hội thực tập và làm việc tại công ty, góp phần đào tạo nên nguồn nhân lực 

chất lượng cao trong lĩnh vực môi trường cho khu vực. 

 

CỐ VẤN CẤP CAO 

 PGS. TS. HUỲNH TRUNG HẢI 

 PGS. TS. Huỳnh Trung Hải hiện đang là Trưởng phòng Khoa Học & Công Nghệ, trường Đại 

Học Bách Khoa Hà Nội. Trước đó, ông từng có nhiều năm công tác trên cương vị Giám đốc Viện 

Khoa Học & Công Nghệ Môi Trường. Là một trong những chuyên gia môi trường đầu ngành tại Việt 

Nam, các công trình nghiên cứu của PGS. Hải tập trung vào lĩnh vực tuần hoàn tái sử dụng nước 

thải, thu hồi - xử lý kim loại nặng trong nước thải và xây dựng hệ thống quan trắc nước thải công 

nghiệp.  

 Tại công ty TNHH SIXEI, PGS. Huỳnh Trung Hải hoạt động với vai trò cố vấn cấp cao, tập 

trung chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các công trình nghiên cứu. 

 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 Công ty TNHH SIXEI và Công ty UTB ENVIROTEC ZRT của Hungary đã ký kết nghị định thư 

hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước thải. Theo đó, UTB Envirotec Zrt. cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật, 

công nghệ, nhân lực, tài chính trong quá trình Công ty TNHH SIXEI tham gia đấu thầu các dự án, 

cũng như trong giai đoạn thi công sau này. 

UTB Envirotec Zrt. là một trong những công ty hàng đầu của Hungary trong lĩnh vực xử lý 

nước thải, trụ sở chính tọa lạc tại thủ đô Budapest. Công ty được thành lập vào cuối những năm 

1970 tại Thành phố Buchs – Thụy Sỹ. Dựa trên các nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý chất thải của 

Viện nghiên cứu danh tiếng EAWAG – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and 

Technology, UTB Envirotec Zrt. đã thương mại hóa và được cấp bằng sáng chế trong nhiều lĩnh 

vực như: Tái chế bùn thải, xử lý chất thải hữu cơ làm phân compost và thu khí biogas, xử lý nước 

thải… 
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU VỀ XỬ LÝ NƯỚC VÀ KHÍ 

 

 

 

1 Tên dự án Hệ thống xử lý nước cấp cụm công nghiệp Tân Hội 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

CCN Tân Hội 

Tây Ninh 

3000 m3/ngày Hai Dang J.S.C 01/2015 – 

05/2016 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

2 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Dệt dây & Lắp ráp máy in Ưu 

Mỹ 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Việt 

Hương 

Bình Dương 

80 m3/ngày Công ty TNHH Dệt dây & Lắp ráp 

máy in Ưu Mỹ 

06/2015 – 

06/2016 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

3 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải khách sạn Royal Class (nay là Alana 

Hotel) 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

TP Nha Trang 

Khánh Hòa 

50 m3/ngày Công ty TNHH Thiên Trường An 04/2015 – 

11/2015 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

4 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Thủy Sản Bạc Liêu 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Suối Dầu 

Khánh Hòa 

1000 m3/ngày Chi nhánh Công ty CP Thủy Sản 

Bạc Liêu 

05/2015 – đang 

tiếp diễn 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Giám sát xây dựng & lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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5 Tên dự án Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà máy thủy sản Tín Thịnh 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Suối Dầu 

Khánh Hòa 

150 m3/ngày Công ty TNHH Tín Thịnh 07/2015 – 

08/2015 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. 

6 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải Champa Island Resort&Spa: Khối 

khách sạn & Căn hộ 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

TP Nha Trang 

Khánh Hòa 

350 m3/ngày Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư 

Trung Tín 

01/2016 – 

11/2016 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

7 Tên dự án Hệ thống xử lý nước cấp trang trại gà giống Phùng Dầu Sơn 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Cam Lâm 

Khánh Hòa 

120 m3/ngày Công ty TNHH Giống Gia Cầm 

Phùng Dầu Sơn 

04/2017 – 

07/2017 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

8 Tên dự án Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà máy thủy sản 

Hacaseafood 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Trà Nóc 2 

Cần Thơ 

1200 m3/ngày Công ty CP Thủy sản Hà Nội – 

Cần Thơ 

06/2016 – 

01/2017 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Giám sát xây dựng & lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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9 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Suối Dầu 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Tỉnh Khánh 

Hòa 

5 000 m3/ngày Công ty cổ phần Khu Công 

Nghiệp Suối Dầu - Sudazi 

05/2017 – 

08/2017 

Nội dung dự án 

- Tư vấn thiết kế. 

- Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ. 

10 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải khách sạn Vietview Nha Trang 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

TP Nha Trang 50 m3/ngày Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Du Lịch THC 

03/2017 – 

04/2018 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

11 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải khách sạn Redsun Nha Trang  

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

TP Nha Trang 30 m3/ngày Công ty TNHH TM & DV NANO 10/2016 – 

05/2017 

Nội dung dự án 

- Thiết kế thi công. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

12 Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Trảng É 1 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

CCN Trảng É 1 

Tỉnh Khánh 

Hòa 

500 m3/ngày Công ty TNHH MTV Đầu Tư & 

Kinh Doanh Bất Động Sản 

Khatoco 

04/2017 – 

06/2017 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Giám sát xây dựng & lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           SIXEI LTD., COMPANY ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY 

13 Tên dự án CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐẢO 1 CHAMPA 

ISLAND RESORT & SPA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

304 Đường 2/4, P. 

Vĩnh Phước, TP. 

Nha Trang 

250 m3/ngày Công ty CP Du Lịch Hải Đảo 10/2017 – 

11/2017 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

14 Tên dự án HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG  

CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

CCN Diên Phú, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

1.500 m3/ngày Trung tâm khuyến công và 

xúc tiến thương mại Khánh 

Hòa 

09/2017 – 

10/2017 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Thẩm tra hồ sơ Thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 

15 Tên dự án CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT  

MẶT NẠ DỪA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

500 m3/ngày Công ty CP Xây dựng A&C 01/2018 – 

02/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp thiết bị và thi công cải tạo hệ thống hiện hữu. 

- Hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ. 

16 Tên dự án CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN IMPERIAL 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

18 Trần Phú, P. 

Vĩnh Nguyên, TP. 

Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa.   

84 m3/ngày Công ty TNHH Du lịch và 

Thương mại Công Thắng 

02/2018 – 

03/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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17 Tên dự án CUNG CẤP, LẮP ĐẶT  

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN VESNA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

100/6A Trần Phú, 

P. Lộc Thọ, TP. 

Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa.   

160 m3/ngày Công ty TNHH Sáng tạo Nha 

Trang 

03/2018 – 

04/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

18 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU NHÀ Ở PHƯỚC KIỂN 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, TP. 

Hồ Chí Minh   

90 m3/ngày Công ty TNHH Trần Thái 03/2018 – 

08/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

19 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NGK SANEST 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Mỹ Thanh, xã Cam 

Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa. 

600 m3/ngày Công ty Cổ Phần NGK Sanest 

Khánh Hòa 

03/2018 –  

10/2018 

Nội dung dự án 

- Khảo sát xây dựng, khoan khảo sát địa chất tại khu vực công trình. 

- Lựa chọn công nghệ và lập dự toán dự án. 

- Hướng dẫn vận hành – đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

20 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU PHỨC HỢP CĂN HỘ 

DECAPELLA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Lương Định Của, 

Quận 02, Tp.HCM 

340 m3/ngày Công ty Cổ Phần Quốc Cường 

Gia Lai 

04/2018 – 

07/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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21 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY KINGLYCOOPER 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Hải Sơn, Long 

An 

1.335 m3/giờ Công ty TNHH KinglyCooper 03/2018   

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

22 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN ÂU VIỆT 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

100/8c/T25 Trần 

Phú, P. Lộc Thọ, 

Tp. Nha Trang  

120 m3/ ngày Công ty TNHH Du lịch Âu Việt 04/2018  - 

06/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

23 Tên dự án HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI NAM NHA TRANG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Xã Phước Đồng, 

Tp. Nha Trang  

40.000 m3/ 

ngày 

BQL Dịch Vụ Công Ích TP Nha 

Trang 

05/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

24 Tên dự án KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH TẠI XÃ HIỆP PHƯỚC 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Xã Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 

200 m3/ ngày Công ty TNHH MTV Thăng 

Long Hiệp Phước 

05/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Thẩm tra hồ sơ Thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 

25 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY FASHION GARMENTS  

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Biên Hòa 2, 

Đồng Nai 

150 m3/ ngày Công ty TNHH Fashion 

Garments 

06/2018  - 

10/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

 

 



 

                                           SIXEI LTD., COMPANY ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY 

26 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI 

QUANG TRUNG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Suối Tre, huyện 

Thống Nhất, Đồng 

Nai 

200 m3/ ngày Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi 07/2018  - 8/2019 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

27 Tên dự án HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG  

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐẮC LỘC 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

CCN Đắc Lộc, 

Khánh Hòa 

300 m3/ngày Trung tâm khuyến công và 

xúc tiến thương mại Khánh 

Hòa 

07/2018   

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Thẩm tra hồ sơ Thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 

28 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG CƯ EASTER – 6B 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Bình Chánh, TP. 

HCM 

580 m3/ ngày Công ty CP Quốc Cường Gia 

Lai 

07/2018  - 8/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

29 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG CƯ MANSION 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Bình Chánh, TP. 

HCM 

220 m3/ ngày Công ty CP Quốc Cường Gia 

Lai 

07/2018  - 

10/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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30 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TTTM VÀ CĂN HỘ GIAI VIỆT 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Quận 8, TP. HCM 675 m3/ ngày Công ty Cổ Phần Giai Việt 07/2018  - 8/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

31 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN LAN ANH 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

TP. Nha Trang 300 m3/ ngày Công ty TNHH Lan Anh 08/2018  - 

12/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

32 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SODA CHU LAI 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Quảng Nam 7.000 m3/ ngày Công ty TNHH SX & KDTM 

Tân Tiến 

08/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

33 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN PHƯƠNG TRANG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Nha Trang 60 m3/ ngày Công ty TNHH Phương Trang 08/2018  - đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

34 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ TẬP TRUNG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Nha Trang 500 m3/ ngày UBND TP Nha Trang 08/2018  - đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lựa chọn công nghệ và lập dự toán dự án. 

- Hướng dẫn vận hành – đào tạo và chuyển giao công nghệ. 
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35 Tên dự án HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI FASHION GARMENTS 

TÂN PHÚ 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Huyện Tân Phú, 

Đồng Nai 

 200 m3/ ngày Công ty TNHH Fashion 

Garments 2 

08/2018  - 

11/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc online. 

- Bảo trì định kỳ hệ thống quan trắc online. 

36 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN ATLANTIC  

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

1-3/12 Nguyễn 

Thiện Thuật, P. 

Lộc Thọ, TP. Nha 

Trang. 

 60 m3/ ngày CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ GASTRO 

09/2018  - 

12/2018 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

37 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CCN DIÊN PHÚ  

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Diên Phú, huyện 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

1.500 m3/ ngày Trung Tâm Khuyến Công – Sở 

Công Thương Khánh Hòa 

10/2018  - 

11/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị.  

38 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CĂN HỘ CAO TẦNG TẠI PHƯỜNG BÌNH THUẬN - QUẬN 7  

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Phường Bình 

Thuận, Quận 7, 

TP.HCM   

06 module –  

02 m3/ ngày 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa 

Ốc Phú Gia An 

 

11/2018  -  

04/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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39 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM THẨM MỸ 

PEONY 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

53 Lương Hữu 

Khánh, Quận 01 

01 module –  

02 m3/ ngày 

Phòng Khám Thẩm Mỹ 

Peony 

11/2018 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

40 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU NHÀ Ở PHƯỜNG PHÚ 

MỸ - QUẬN 7  

Địa điểm Công 

suất 

Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

80 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM 

80 m3/ 

ngày 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS 

Hưng Lộc Phát 

11/2018  - 

05/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

41 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HI FASHION VINA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Huyện Tân Phú, 

Đồng Nai 

 90 m3/ ngày Công ty TNHH Hi Fashion 

Vina 

01/2019  - 

8/2019 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

42 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN SUNKISS 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Trần Phú, P. Lộc 

Thọ, TP. Nha 

Trang 

 60 m3/ ngày Công ty TNHH Khách Sạn 

Sunkiss 

01/2019  - 

03/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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43 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI NHÀ MÁY FASHION GARMENTS 

BIÊN HÒA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

KCN Biên Hòa 2, 

Đồng Nai 

 1200 m3/ giờ Công ty TNHH Fashion 

Garments 2 

12/2018  - 

01/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

44 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI NHÀ MÁY PHÂN LOAI RÁC QUANG 

TRUNG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Xã Quang Trung, 

huyện Thống 

Nhất, Đồng Nai 

 90.000 m3/ 

giờ 

Công ty CP Sonadezi Dịch 

Vụ 

01/2019  - 

04/2019 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

45 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY FASHION 

GARMENTS MEKONG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Xã An Hòa, 

huyện Tam 

Nông, Đồng 

Tháp 

 90 m3/ ngày Công ty TNHH Fashion 

Garments Mekong 

01/2019  - 

06/2019 

Nội dung dự án 

Hợp đồng EPC 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

46 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ DECAPELLA 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Lương Định Của, 

Quận 02, 

Tp.HCM 

405 m3/ngày Công ty Cổ Phần Quốc 

Cường Gia Lai 

03/2019 – 

05/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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47 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN ACE HOTEL 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

60 Phan Chu 

Trinh, P. Vạn 

Thạnh, TP. Nha 

Trang.   

50 m3/ngày Công ty TNHH Nhật Nguyên 

Nha Trang 

03/2019 – 

05/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

48 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG CƯ GREENSTAR 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

80 Phạm Hữu 

Lầu, P. Phú Mỹ, 

Quận 7. 

 

835 m3/ngày Công ty CP Đầu Tư BĐS 

Hưng Lộc Phát 

03/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

49 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BORAMTEK 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Số 2, Đường số 
16A, KCN Biên 
Hòa 2, P. An 
Bình, Tp Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai. 

 

30 m3/ngày Công ty TNHH Boramtek 

Việt Nam 

03/2019 – 

07/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt trọn bộ module xử lý nước thải. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

50 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG HƯƠNG BIỂN 2 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

01 Võ Thị Sáu, 

Khu phố 2, thị 

Trấn Dương 

Đông, Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang  

80 m3/ngày Công ty CP Du Lịch Phú 

Quốc 

09/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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51 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT SUMMERLAND 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Mũi Né, Phan 

Thiết, Bình 

Thuận  

1.200 m3/ngày Công ty CP Hưng Lộc Phát 

Phan Thiết 

08/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

52 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT NAM HÙNG 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Cam Ranh, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa  

350 m3/ngày Tập đoàn Crystal Bay 09/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

53 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM FGL TÂN PHÚ 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Kcn Tín Nghĩa, 

Tân Phú, Đồng 

Nai 

500 m3/ngày Công ty TNHH Fashion 

Garment Tan Phu 

10/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

54 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG CƯ GIAI VIỆT 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Tạ Quang Bửu, 

Quận 8, TP HCM 

675 m3/ngày Tập đoàn Quốc Cường – Gia 

Lai 

10/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

55 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT VIETBEACH 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Tuy Hòa, Phú 

Yên 

260 m3/ngày Công ty CP ĐT PT Nhà Việt 

Beach 

11/2019 – Đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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56 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN INDIGO 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Lý Tự Trọng, 

Q.1, Tp.HCM 

150 m3/ngày Công ty Cổ Phần Phát Triển 

Đầu Tư Xây Dựng HT 

7/2019 – 9/2019 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

57 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHÁCH SẠN INDIGO 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

Lý Tự Trọng, 

Q.1, Tp.HCM 

150 m3/ngày Công ty Cổ Phần Phát Triển 

Đầu Tư Xây Dựng HT 

11/2019 – đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 

58 Tên dự án HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT ỦI 

  

Địa điểm Công suất Chủ đầu tư/Tổng thầu Thời gian 

CCN Diên Phú, 

Khánh Hòa 

150 m3/ngày Nhà máy Việt Khánh 11/2019 – đang 

triển khai 

Nội dung dự án 

- Tư vấn kỹ thuật. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống bồn, bể, đường ống và thiết bị. 

- Vận hành và chuyển giao công nghệ. 
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PHẦN 03 

CÁC CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU 
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XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN - DAF 

 

Tuyển nổi khí hòa tan là công nghệ phân riêng dùng để tách cặn lơ lửng ra khỏi 

dòng nước. Nguyên lý hoạt động của thiết bị DAF dựa trên sự giải phóng các vi bọt có 

kích thước micron do sự chênh lệch áp suất khoảng vài atmospheres giữa bên trong và bên ngoài 

bồn tạo áp. Các vi bọt sau đó sẽ bám dính lên các hạt cặn và đẩy chúng lên trên bề mặt của bồn 

tuyển nổi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƯU ĐIỂM CHÍNH 

 Tải trọng thủy lực cao, từ 5 – 15 m3/m2.h 

 Tiêu tốn ít diện tích và hóa chất sử dụng 

 Hệ thống tinh gọn, dễ lắp đặt và bảo dưỡng 

 

 

 Hiệu suất xử lý cao và ổn định 

 Vận hành đơn giản 

 Chi phí đầu tư thấp 

 ỨNG DỤNG 

 

NƯỚC THÔ DAF 

LỌC MÀNG 

LỌC CÁT 

KHỬ TRÙNG 

XỬ LÝ NƯỚC CẤP 

 

DAF 

LỌC 

DAF 

XỬ LÝ BẬC 2 

KHỬ TRÙNG 
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Bùn hạt kỵ khí trong bể UASB 

CÔNG NGHỆ BÙN KỴ KHÍ DÒNG CHẢY NGƯỢC - 

UASB 

 

Những năm cuối của thập niên 1970, Lettinga và các cộng sự đã phát triển 

một kỹ thuật xử lý kỵ khí mà sau này đã trở thành một trong những công nghệ kinh điển trong lĩnh 

vực xử lý nước thải – Công nghệ bùn kỵ khí dòng chảy ngược UASB. 

Điểm nổi trội của bể phản ứng UASB là khả năng xử lý các loại nước thải có nồng độ COD 

cao nhờ vào sự hình thành lớp bùn hạt kỵ khí với mật độ từ 40,000 – 100,000 mg/l. Chính lớp bùn 

hạt này cho phép bể UASB vận hành ở tải trọng hữu cơ cao gấp 10 – 20 lần các bể xử lý bùn hoạt 

tính truyền thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LOẠI NƯỚC THẢI CÓ THỂ XỬ LÝ BẰNG CÔNG NGHỆ UASB 

Nước thải cồn rượu, bia 

Nước thải giết mổ gia súc 

Nước thải sản xuất hóa chất, dược 

Nước rỉ rác 

Nước thải sản xuất giấy 

Nước thải nhà máy đường 

Nước thải sản xuất bơ, sữa 

Nước thải thủy sản 

ƯU ĐIỂM CỦA BỂ UASB 

 Tiêu tốn ít năng lượng 

 Lượng bùn sinh ra thấp 

 Chiếm ít diện tích 

 Tải trọng hữu cơ cao 

 Đáp ứng nhanh với sự tăng 

tải 
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CÔNG NGHỆ MÀNG SINH HỌC GIÁ THỂ LƠ LỬNG - 

MBBR 

 

Công nghệ MBBR là công nghệ độc quyền, được phát triển bởi công ty 

AnoxKaldnes thuộc tập đoàn xử lý nước thải hàng đầu thế giới Veolia Water. Trong công nghệ 

MBBR, vi sinh vật phát triển trên bề mặt của các giá thể, đồng thời sử dụng các chất bẩn trong 

nước thải làm nguồn thức ăn. Điểm nổi trội của công nghệ nằm ở khả năng phân hủy chất bẩn của 

vi sinh bám dính trên giá thể cao gấp 5 - 10 lần khả năng phân hủy của vi sinh trong công nghệ 

bùn hoạt tính truyền thống, qua đó làm cho hệ thống MBBR cực kỳ linh hoạt và tinh gọn. 

Trên thế giới, công nghệ MBBR đã được áp dụng thành công cho hàng ngàn hệ thống xử 

lý nước thải, bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, với độ ổn định và hiệu suất 

xử lý cao tuyệt đối. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giá thể ban đầu 

 

 

Màng vi sinh trên giá thể 
 

Thông số 

Nước thải 

vào 

(mg/l) 

Nước sau 

xử lý 

(mg/l) 

BOD 400 20 

Ni-tơ 50 10 

Photpho 10 1 

Kết quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng MBBR 

 

 

Ưu điểm công nghệ MBBR 

 Tinh gọn nhưng mạnh mẽ 

 Giá cả cạnh tranh 

 Vận hành đơn giản 

 Dễ dàng nâng cấp 

 Khả năng khử ni-tơ vượt trội 

 Ít bảo dưỡng 
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               HỆ THỐNG KHUẾCH TÁN KHÍ 
 

 

ĐẦU DÒ MỰC BÙN 
 

 

HỆ THỐNG SCADA 
 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ THEO MẺ - SBR 

 

Bể sinh học hiếu khí dạng mẻ (SBR) xử lý nước thải theo nguyên tắc Fill-

and-Draw (Làm đầy và rút nước). Bể SBR tích hợp các công đoạn điều hòa nước 

thải, xử lý thiếu khí, xử lý hiếu khí và lắng vào trong 

một bể phản ứng duy nhất. Các hệ thống SBR về cơ 

bản hoạt động theo 5 pha với trình tự như sau: điền 

nước, phản ứng, lắng, chắt nước và chờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƯU ĐIỂM 

 KHÔNG CẦN BỂ ĐIỀU HÒA, CHỊU 

ĐƯỢC SHOCK TẢI BOD5. 

 TÍCH HỢP BỂ LẮNG SƠ CẤP, BỂ XỬ LÝ 

SINH HỌC, BỂ LẮNG THỨ CẤP VÀO 1 

BỂ PHẢN ỨNG DUY NHẤT. 

 VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG VÀ LINH HOẠT. 

 TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH. 

 TIẾT GIẢM CHI PHÍ ĐẦU TƯ. 

 

 

THIẾT BỊ THU NƯỚC 
 

HỢP PHẦN 

CỦA SBR 
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CÔNG NGHỆ LẮNG VÁCH NGHIÊNG – LAMELLA 

PLATES 

 

Lắng vách nghiêng Lamella là công nghệ phân riêng dùng để tách cặn lơ lửng 

ra khỏi dòng nước. Tương tự như các bể lắng truyền thống, bể lắng Lamella sử dụng trọng lực làm 

động lực cho quá trình loại bỏ cặn lơ lửng. Tuy nhiên, điểm vượt trội của bể lắng Lamella nằm ở 

diện tích bề mặt lắng cao hơn gấp nhiều lần qua đó cho phép thu gọn kích thước bể mà vẫn giữ 

được hiệu suất lắng ổn định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƯU ĐIỂM CHÍNH 

 

 

 Chi phí đầu tư và vận hành thấp. 

 Khả năng tự động hóa cao. 

 Lắp đặt và vận hành đơn giản. 

 Tải trọng thủy lực lớn, từ 3 – 5m3/m2.h 

 Hệ thống tinh gọn nhưng cực kỳ hiệu 

quả. 

 Tiêu tốn ít hóa chất xử lý. 

 Chất lượng nước sau xử lý luôn đạt 

chuẩn với độ ổn định cao. 
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CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC SINH HỌC - MBR 

Bể lọc màng sinh học MBR là một biến thể của bể xử lý bùn hoạt tính truyền 

thống. Trong công nghệ MBR, quá trình lắng thứ cấp và lọc vật liệu hạt được thay 

thế bằng quá trình vi lọc. Bể lọc màng sinh học MBR cho ra nước sau xử lý với chất 

lượng cao nhất mà không đòi hỏi phải sử dụng hay phát sinh bất cứ hóa chất nào 

có khả năng gây nguy hại cho môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LOẠI MÀNG LỌC MBR 

 

DẠNG BẢN MỎNG 

 

DẠNG SỢI RỖNG 

 

DẠNG ỐNG 
 

 

 

 
 

 

ƯU ĐIỂM 

 Chiếm ít diện tích. 
 Không gặp vấn đề liên quan bể lắng. 
 Không cần xử lý bậc 3 (lọc vật liệu 

hạt) hay khử trùng. 

 Hiệu quả cao khi xử lý N và P. 
 Duy trì nồng độ MLSS cao. 
 Dễ dàng khi nâng cấp hệ thống cũ. 

 

ỨNG DỤNG 

 Xử lý nước thải sinh hoạt (bổ 

sung/mở rộng hệ thống xử lý hiện 

hữu, tái sử dụng nước thải) 

 Xử lý nước thải công nghiệp (sản 

xuất giấy, thực phẩm và đồ uống, 

thuộc da, hóa chất, dầu khí, dược 

phẩm) 
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  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG NGHỆ 

 

 

 

BỂ KỴ KHÍ UASB 

 

BỂ HIẾU KHÍ THEO MẺ SBR 

 

BỂ AEROTANK 

 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

 

HỆ THỐNG ĐĨA KHUẾCH TÁN KHÍ 

 

HỆ THỐNG KHUẾCH TÁN BỀ MẶT 
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  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG NGHỆ 

 

 

MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI 

 

THÁP LÀM THOÁNG OXY HÓA 

 

TRẠM PHA HÓA CHẤT 

 

BỒN LỌC CÁT ÁP LỰC 

 

DÀN GẠT BÙN BỂ LẮNG 

 

DÀN GẠT BỂ TUYỂN NỔI 
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  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG NGHỆ  

 

 

 

MÁY ÉP BÙN LY TÂM 

 

BỂ TUYỂN NỔI SIÊU NÔNG 

 

THIẾT BỊ DECANTER CỦA BỂ SBR 

 

THI CÔNG CỤM BỂ 

 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SCADA 

 

NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 
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PHẦN 04 

CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ TIÊU BIỂU 
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PHẦN 05 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LIÊN DOANH VỚI 

CÁC ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
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PHẦN 06 

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÍ KINH DOANH 
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PHẦN 07 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY VÀ CÁ NHÂN 
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