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 Thiết kế và thi công các công trình nƣớc cấp, nƣớc tinh khiết. 

 Thu gom, xử lý nƣớc thải, rác thải. 

 Thiết kế & thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp & dân dụng. 

 Lập dự án đầu tƣ , lập báo cáo tác động môi trƣờng. 
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GIỚI THIỆU 

 
Là một trong những công ty hàng đầu về tư vấn lập dự án và một trong rất ít 

những công ty đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn các thủ tục về môi trường như xin 

cấp giấy phép xả thải, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường “ĐTM” cấp bộ theo 

nghị định 18 năm 2015, chúng tôi tự hào đã tư vấn cho hầu hết các tập đoàn lớn nhỏ như 

becamex , City Land, SCG, Hà Đô, .… rất mong muốn hợp tác với các chủ đầu tư “các 

công ty bất động sản, các bệnh viên, trường học, các doanh nghiệp, nhà máy.…” để hỗ  

trợ và tư vấn toàn bộ quy trình lập và thực hiện dự án và môi trường ngay từ khi chuẩn 

bị xin chủ trương đầu tư, chúng tôi sẽ giúp nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án tính toán 

dòng tiền, tỷ suất sinh lời nội bộ IRR, hiện giá thuần NPV, khảo sát và đánh giá tính khả 

thi của dự án,lập báo cáo đánh giá tác động môi trường “ĐTM”..…để chủ đầu tư có cái 

nhìn toàn diện và quyết định đầu tư một cách chính xác, đồng thời làm cơ sở để chủ đầu 

tư để xin chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư, vay vốn đầu tư, và thực hiện dự án.  

Năm 2016 Thảo Nguyên Xanh là công ty đầu tiên xây dựng mô hình nhân sự  

sao để phục vụ quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh và chuyên nghiệp nhất.Chúng 

tôi cam kết phục vụ quý khách hàng bằng những nhân sự giỏi nhất, hầu hết nhân sự của 

thảo Nguyên xanh điều được tuyển dụng những sinh viên giỏi tốt nghiệp Đại học, Thạc 

sỹ của các trường Đai Học danh tiếng: Đại học Kiến Trúc, Bách Khoa, Tự Nhiên, Kinh 

Tế…. 

 



 

 
 

Nhìn về quá khứ những doanh nghiệp thành công điều thuê những nhà tư vấn nổi 

tiếng và chuyên nghiệp, chỉ những nhà tư vấn chuyên nghiệp mới giúp họ thành công 

được,dự án không thể đạt hiệu quả cao khi thuê một công ty bình thường tư vấn cho họ, 

Trên thực tế một công ty bình thường không thể thực hiện tốt cho chủ đầu tư đừng nói 

gì đến ngoại giao tốt để đảm bảo đúng tiến độ của dự án, và họ cũng không đủ kinh phí 

để trả lương thuê nhân sự giỏi được, hầu hết các doanh nghiệp khách hàng của Thảo 

Nguyên Xanh đang khởi động khá tốt, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng quý doanh 

nghiệp để tư vấn và làm mọi thủ tục về dự án và môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 

 
1. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

- Tư vấn các quy định, thủ tục về  đầu tư tại Việt Nam 

- Tư vấn tính khả thi của các thủ tục ưu đãi đầu tư  

- Lập dự án đầu tư, xin cấp chứng nhân đầu tư  

- Lập phương án kinh doanh, phương án vay vốn 

- Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đấu thầu 

2. TƢ VẤN MÔI TRƢỜNG 

- Lập đánh giá tác động môi trường cấp sở, cấp bộ. 

- Lập đề án bảo vệ môi trường cấp sở, cấp bộ  

- Lập cam kết bảo vệ môi trường 

- Lập báo cáo giám sát môi trường định kì 

- Giấy phép xả thải  

- Giấy phép khai thác nước ngầm 

- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại  

- Thiết kế, xây dựng, lắp đặt  hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải.. 

3. THIẾT KẾ, THI CÔNG, GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

- Tư vấn thiết kế 

- Thi công xây dựng công trình 

- Tư vấn giám sát thi công 

- Kiểm tra chất lượng công trình 

  

  



 

  

  
 

4. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÍ NƢỚC THẢI, NƢỚC 

CẤP, KHÍ THẢI  

- Hệ thống cấp nước sạch -  Hệ thống xử lý nước cấp 

- Hệ thống xử lý nước thải  

- Hệ thống đường ống công nghệ và thiết bị  

- Hệ thống vệ sinh và thoát nước  

- Hệ thống thông gió và điều hòa không khí  - Hệ thống máy khí nén  

- Hệ thống nồi hơi và thiết bị nhiệt  

- Các hệ thống tiện ích khác  - Hệ thống phòng cháy chữa cháy … 

 

Hệ thống xử lý nước thải  -  nước cấp tại Đà Nẵng  

 



 

 

 

TRỤ SỞ CÔNG TY VÀ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH  

Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM  

Điện thoại: (08) 39118552 - 0903034381 

Fax: (08) 39118579 

Mã số thuế: 0 3 0 5 5 9 1 8 6 1 

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ 

VP Hà Nội: Số B3/D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội  

Hotline: 0918755356 

CN Vũng Tàu: E35 Ông Ích Khiêm, P.6, TP. Vũng Tàu  

Website:  www.lapduan.com.vn - www.lapduandautu.com.vn  

                 
 

Thảo Nguyên Xanh  -  Sự lựa chọn thông minh của doanh nghiệp  

http://www.lapduan.com.vn/
http://www.lapduandautu.com/


 

 

Tự hào là nhà tiên phong trong lĩnh vực lập dự án, tư vấn môi trường. Thảo 

Nguyên Xanh có mặt khắp lãnh thổ Việt Nam và luôn là sự lựa chọn đầu tiên của 

doanh nghiệp khi quyết định chọn nhà tư vấn cho mình  

 



 

 

Tự hào được các thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay tin tưởng và hợp tác như: 

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tập đoàn Mai Linh, tập đoàn gạch Đồng Tâm 

Long An, Bà Nguyễn Thị Phấn công ty XNK FATACO Bến Tre, tập đoàn Becamex 

Bình Dương cùng các công ty trong và ngoài nước khác như công ty trà Tâm châu, 

Công Ty Fotai Đài Loan, công ty Samco, KCN Quảng Nam - Prime Đại Lộc, KCN 

Nhơn Trạch và nhiều công ty khác đã tin tưởng ký hợp đồng trong lĩnh vực môi trường, 

tư vấn giám sát, thiết kế xây dựng, xử lý nước thải, lập dự án đầu tư và thẩm định giá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo công ty tham gia Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc “HỘI DOANH  NHÂN 

TRẺ VIỆT NAM” tại Thủ Đô Hà Nội  



 
 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 



 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG TY THẢO NGUYÊN XANH 
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1 Huỳnh Thị Yến Thinh 9 năm Thạc sĩ môi trường 

2 
Tạ Thị Phƣợng 

8 năm Kỹ thuật   môi trường 

3 
Phan Trọng Tấn 

9 năm Dự toán 

4 
Nguyễn Thị Bảo Trinh 

9 năm Kỹ thuật   môi trường 

5 
Nguyễn Thị Hƣơng Thy 

8 năm Kỹ thuật   môi trường 

6 
Trần Đình Thắng 

8 năm Kỹ sư xây dựng 

7 
Nguyễn Tiến Trƣờng 

8 năm Kỹ sư xây dựng cầu - đường 

8 Nguyễn Thái Sơn 18 năm Xây dựng 

9 Trƣơng Văn Trung  8 năm Xây dựng 

10 Phạm Tấn Đức 8 năm Kỹ sư 

11 Nguyễn Đình Hiếu 13 năm Xây dựng 

12 Trần Trọng Thái 8 năm Xây dựng 

13 Nguyễn Anh Toàn 33 năm Kinh tế xây dựng 

14 Nguyễn Văn Chính 18 năm Kỹ sư cơ khí                       

15 Nguyễn Hồng Trung  23 năm Điện dân dụng và công nghiệp  

16 Nguyễn Thị Ngọc Nhung  8 năm Kế toán Tin  

17 Nguyễn Anh Tuấn 11 năm Kỹ sư xây dựng 

18 Đặng Thị Cẩm Duy  8 năm Kế toán 

19 Nguyễn Thuỳ Trâm 8 năm Kế toán-Kiểm toán  

20 Đặng Ngọc Đông Thƣ  6 năm Kế toán-Kiểm toán  



 

21 Trần Thị Bích Liên  7 năm                                                                                                                                                                                           Kỹ thuật công nghiệp  

22 Nguyễn Thị Ry 2 năm Thiết kế công nghệ 

23 Dƣơng Văn Trình 3 năm Cấp thoát nước, xử lý nước  

24 Nguyễn Phú Lâm 5 năm Khoa học môi trường 

25 Nguyễn Viết Thụy  7 năm Kỹ thuật môi trường 

26 Hoàng Nguyễn Mỹ Linh  6 năm 
Kỹ sư quản lý công nghệ và môi 

trường 

27 Thiều Viết Cƣờng  6 năm   Kỹ thuật môi trường 

28 Nguyễn Thị Thùy Linh  7 năm Công Nghệ Môi Trường 

29 Lê Văn Tuấn 8 năm Kỹ thuật cấp thoát nước  

30 Phạm Thị Anh Thƣ  18 năm 
Kỹ sư quản lý công nghệ và môi 

trường 

31 Lê Mai Thảo 8 năm Kỹ thuật cấp thoát nước  

32 Trần Anh Thơ  6 năm Kỹ thuật cấp thoát nước  

33 Trần Thị Út Thúy  11 năm Kinh Tế 

34 Phạm Thị Thu Hiền 8 năm Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

35 Hà Nguyễn Thùy Đoan 5 năm Bản đồ - GIS- Viễn thám  

36 Trần Cao  Thanh Toàn 7 năm  Kinh tế _ Luật 

37 Đỗ Thị Thanh Thảo  7 năm Kinh tế Kế Hoạch và Đầu tư  

38 Lê Huyền Chi (IT) 6 năm Hệ thống thông tin quản lý 

39 Đoàn Thị Hƣơng Thuyết 7 năm Công nghệ thông tin 

40 Trần Hữu Thái 8 năm Điện – Điện tử 

41 Hồ Đức Anh Tuấn 2 năm Kỹ sư môi trường 

42 Lê Mai Liên 2 năm Cử nhân kinh tế 

43 Đặng Việt Quốc 3 năm Cử nhân toán – tài chính 

44 Nguyên Hồng Phát Lợi 6 năm Kỹ sư môi trường 

45 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 3 năm Cử nhân kinh tế 

46 Hoàng Văn Đức 11 năm Cử nhân Luật 

47 Võ Thị Huyền 5 năm Cử nhân kinh tế 

48 Nguyễn Thị Hƣơng Thảo  2 năm Kỹ sư môi trường 

49 Nguyễn Thành Trung  4 năm Công nghệ thông tin 



 

50 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4 năm Thạc sĩ quản lý xây dựng 

51 Cù Duy Quang 6 năm Thạc sĩ quản lý xây dựng 

52 Lê Minh Đại 12 năm Thạc sĩ kiến trúc 

53 Ngô Thị Kim Hoa 1 năm Kỹ sư môi trường 

54 Đặng Thị Hồng Vân 2 năm Kỹ sư môi trường 

55 Nguyễn Huy Cƣờng  4 năm Kỹ sư kinh tế xây dựng 

56 Trịnh Xuân Đức 3 năm Kiến trúc sư  

57 Nguyễn Văn Nê 38 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

58 Bùi Đắc Tân 32 năm Kỹ sư kết cấu 

59 Chu Đinh Xuân Khánh 5 năm Kiến trúc sư  

60 Nguyễn Thành An  11 năm Kỹ sư môi trường 

61 Trần Đại Nghĩa 4 năm Kỹ sư kinh tế xây dựng 

62 Bùi Huy Thắng 9 năm Kỹ sư xây dựng  

63 Phạm Hoàng Mỹ 9 năm Kỹ sư xây dựng 

64 Lƣu Hữu Xuân Thủy  9 năm Kỹ sư xây dựng 

65 Lê Ngọc Hiếu 2 năm Kỹ sư môi trường 

66 Nguyễn Đình Hảo  5 năm Kỹ sư điện – điện tử  

67 Văn Thảo Nguyên 4 năm Cử nhân kinh tế 

68 Trần Thị Thu Hiền 4 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

69 Trịnh Xuân Thùy Dung  4 năm Cử nhân kinh tế 

70 Nguyễn Hữu Trung Kiên 4 năm Thạc sĩ quản lý xây dựng 

71 Hồ Trần Chi Na 4 năm Kỹ sư xây dựng 

72 Lê Thị Trúc Thanh 3 năm Kỹ sư môi trường 

73 Nguyễn Ánh Diễm My 4 năm Kỹ sư môi trường 

74 Nguyễn Hùng Cƣờng  4 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

75 Ninh Đức Hùng 5 năm Cử nhân kinh tế 

76 Đinh Thị Trà My 4 năm Kỹ sư môi trường 

77 Hồ Sỹ Tuấn Anh 4 năm Kỹ sư cấp thoát nước 



 

78 Bùi Mạnh Hoàng 4 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

79 Đỗ Tuấn Anh 4 năm Cử nhân kinh tế 

80 Bùi Thị Thùy Trang  3 năm Cử nhân sinh học 

81 Phạm Thì Quỳnh Trang  4 năm Kỹ sư kinh tế xây dựng 

82 Trần Đại Dƣơng  9 năm Kỹ sư xây dựng 

83 Nguyễn Văn Hai 9 năm Kỹ sư trắc đạc 

84 Trần Thị Thúy Hằng  4 năm Công nghệ sinh học 

85 Hoàng Thị Thùy Trang  4 năm Kế toán – kiểm toán 

86 Đặng Văn Công 5 năm Kỹ sư điện công nghiệp  

87 Lƣơng Thị Hồng Nhung 4 năm Cử nhân kinh tế 

88 Đoàn Thị Anh Thy  5 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

89 Hoàng Hữu Hạnh 7 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

90 Lê Hoành Sơn 12 năm Kỹ sư môi trường 

91 Nguyễn Thị Hạnh 10 năm Công nghệ sinh học 

92 Trần Quang Lộc 14 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

93 Thân Thị Thanh Thúy  6 năm Kỹ sư điện  

94 Nguyễn Hồng Cảnh 9 năm Kỹ sư cơ khí 

95 Nguyễn Phát Đạt 6 năm Kỹ sư cấp thoát nước 

 

 

Với hơn 90 kỹ sư, thạc sỹ, chuyên viên môi trường, chúng tôi kết hợp và thực hiện 

nhiều hợp đồng thành công với các đối tác, cơ quan ban ngành như Cục Cảnh sát Môi trường, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Các Sở Tài  nguyên và Môi trường các 

tỉnh thành, các khu nhà máy, các khu công nghiệp lớn nhỏ trong cả nước. 

 



 

DỰ ÁN TIÊU BIỀU – KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG 

Dự án: Thiết kế, thi công hệ thống xử lí nƣớc thải Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái 

Nƣớc 

- Loại nước thải: Nước thải bệnh viện 

- Công suất thiết kế: 250 m3/ngày.đêm  

 

-  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh nghiệm thu công trình Bệnh viện Đa Khoa Cái Nước – Cà Mau 

 



 

Tên Dự án: Thiết kế, thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nƣớc thải Bệnh 

viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau công suất 350 m3/ ngày 

Chủ đầu tƣ: Ban QLDA Văn Hóa – Xã Hội tỉnh Cà Mau 

Địa điểm: Lý Thường Kiệt, p.6, Tp.Cà Mau 

 

           Mức độ yêu cầu xử lý nước thải của Hệ Thống Xử lý Nước Thải phụ thuộc vào mục 

đích nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của QCVN 

28:2010/ BTNMT  mức B 

 

 

 

 

 

 

Công trình do BQL Văn Hóa – Xã Hội Cà Mau làm chủ đầu tư được hoàn thành vào 

tháng 12/2011. Công trình đã khẳng định Thảo Nguyên Xanh không chỉ thành công trên lĩnh 

vực dự án, mà trên lĩnh vực  môi trường cũng gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Hiện tại 

công trình đã đưa vào sử dụng và kết quả nghiệm thu đạt chuẩn theo QCVN 7382-2004 của 

Bộ Y Tế  

BẢN VẼ KỸ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN 

Bảng thống kế bơm nước thải - bơm hóa chất và máy cấp khí tươi của HTXL 

 



 

Bản vẽ: + Bể  điều hòa 

+ Bể điều hòa 

+ Buồng phản ứng 

+ Buồng hóa chất  

+ Hệ thống máy bơm... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bản vẽ: Bể điều hòa + Bể chứa bùn + Bể hiếu khí + Hố thu nƣớc + Máy cấp khí  



 

 

Tên Dự Án:  Thiết kế,  lắp đặt thi công Hệ thống xử lý nƣớc thải thuộc dự án Đầu tƣ xây 

dựng Bệnh viện Đa Khoa khu vực Đầm Dơi, Cà Mau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tên Dự Án:  Thiết kế, lắp đặt Hệ thống xử lý nƣớc thải thuộc dự án Đầu tƣ xây dựng 

Bệnh viện Đa Khoa, Cà Mau. 

 

 
 

 
- Thảo Nguyên Xanh thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình 

Mở rộng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Cà Mau, công suất tăng thêm 

200m3/ ngày 

- Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải vào môi trường 

- Bể sử dụng vật  liệu Inox 304 

- Thảo Nguyên Xanh đã thực hiện thi công và nghiệm thu đúng tiến độ và hiện nay đã 

đưa vào hoạt động. 



 

Dự án, công trình thiết kế thi công hệ thống xử lý nƣớc thải  công nghiệp nhà máy, 

khu công nghiệp, chung cƣ… 

 

 

              Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước 

ngoài nhằm phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì thế các khu 

công nghiệp và khu chế xuất được xây dựng và phát triển với  quy mô ngày càng lớn. 

  
            Tuy nhiên, song song với sự phát triển tích cực thì quá trình phát triển công nghiệp và 

các hệ thống KCN ở Việt Nam đang tạo ra nhiều thách thức về  ô nhiễm môi trường do chất 

thải rắn, nước thải và khí thải công nghiệp. 

 
  

             Nguyên nhân chính là các khu công nghiệp, nhà máy thiếu hệ thống xử lý nước 

thải chủ yếu là do nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm và do cơ chế, chính sách, chế tài xử phạt 

còn chưa đủ mạnh. Nước thải từ các Khu công nghiệp, nhà xưởng, xí nghiệp rất đa dạng ví 
dụ: nước thải dệt nhuộm, nước thải xi mạ… 

  

Xử lý nước thải thủy sản nhà máy tại Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang 
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           Mỗi loại nước thải khác nhau sẽ có quy 

trình công nghệ riêng biệt để xử lý. Nhiều hệ 

thống xử lý nước thải được thiết kế, đầu tư xây 

dựng với tinh thần "chi phí tối thiểu", thiếu 

nhiều hạng mục quan trọng như phòng thí 

nghiệm, các thiết bị đo lường, giám sát, điều 

khiển, máy bơm, máy ép bùn và máy phát điện 

dự phòng... 
          Qua quá trình thực tế xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải nhiều khu công nghiệp, nhà 

máy khác nhau, Thảo Nguyên Xanh tự hào đi 

đầu về công nghệ  và xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải đạt tiêu chuẩn đầu ra và hiện nay đã 

có nhiều công trình thành công đáng kể. 

Dự án: Thiết kế kỹ thuật và cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nƣớc thải  sinh hoạt chung cƣ 

22 tầng Thùy Vân – Bà Rịa Vũng Tàu 
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Tên dự án: Công trình:HTXL nƣớc thải sản xuất bao bì  

            Nước thải từ các hoạt động khác nhau của con người (sinh hoạt, công nghiệp, nông 
nghiệp) không được thải thẳng trực tiếp ra môi trường mà phải qua hệ thống xử lý nước thải. 

Việc xử lý bao gồm một chuỗi các quá trình lý học, hóa học và sinh học. Các quá trình này 

nhằm thúc đẩy việc xử lý, cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý để có thể sử dụng lại chúng 

hoặc thải ra môi trường với các ảnh hưởng nhỏ nhất . 

 

 

 



 

XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – KHU CÔNG NGHIỆP – DỆT NHUỘM 

 Nước thải dệt nhuộm chủ yếu được phát sinh trong quá trình giặt, hồ sợi, nấu tẩy, 
nhuộm... 

 Nước thải dệt nhuộm thường có độ pH cao gây độc với các loại thủy sinh, gây ăn mòn  

 Độ màu của nước thải dệt nhuộm cao do trong quá trình sử dụng thuốc nhuộm chỉ 
phần nhỏ lượng màu bám vào vải còn phần lớn thải ra cùng nước gây màu cho nước thải khi 

thải vào môi trường 

 Ngoài hai yếu tố trên các chất độc khác như sunfit, kim lọa nặng, các hợp chất hữu cơ 
halogen có thể tích tụ vào cư thể các sinh vật rồi đi vào chuỗi thức ăn gây lên các bệnh mãn 

tính cho người và động vật. 

 

 

Công trình xử lý nước thải dệt nhuộm  

 

 Với đội kỹ sư môi trường kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi không ngừng nghiên cứu 
sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học đề xuất 

phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải mang lại hiệu quả cao;   

 Nồng độ các chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành;   

 Diện tích đất sử dụng tối thiểu.   

 Quy trình đơn giản, dễ vận hành 
Chúng tôi đã thi công thực hiện nhiều công trình xử lý nước thải dệt nhuộm công suất từ 

1000m3/ ngày đêm đến 1.500m3/ ngày đêm như công trình xử lý nước thải dệt nhuộm của 

công ty dệt may của Hàn Quốc tại Hải Dương, Công ty dệt nhuộm tại Nhơn Trạch…  

 

 
 

        Năm 2013, Với nền kinh tế vẫn còn đọng lại những khó khăn, tuy nhiên với  Công ty môi 
trường Thảo Nguyên Xanh đã có một năm thành công vượt bậc với những dự án lớn nhỏ trên 



 

toàn quốc. Chúng tôi đã và đang triển khai công trình hệ thống xử lý nước thải và nước  cấp 

tại KCN Đại Quang Đại Lộc, Quảng Nam. 

Tên Dự Án:  Thiết kế kỹ thuật, Thi công xây dựng, Lắp đặt HTXL nƣớc thải  và Thi 

công xây dựng, Lắp đặt HTXL nƣớc cấp  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể xử lý nước thải công trình xử lý nước thải Đà Nẵng mới xây thô 

          Với công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị ngoại nhập, Thảo Nguyên Xanh đã thi công 

nhiều công trình lớn nhỏ công trình hệ thống xử lý nước thải ở khắp các tỉnh từ Nam chí 

Bắc, chuyên thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải các khu công nghiệp, nhà máy, 

bệnh viện...Với công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại  cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên viên 

nhiều kinh nghiệm sẽ mang đến Quý Khách Hàng sự tin cậy và hài lòng nhất  
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          Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước  

ngoài nhằm phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì thế các khu 

công nghiệp và khu chế xuất được xây dựng và phát triển với quy mô ngày càng lớn. Tuy 

nhiên, song song với sự phát triển tích cực thì quá trình phát triển công nghiệp và các hệ  

thống KCN ở Việt Nam đang tạo ra nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường do chất thải  

rắn, nước thải và khí thải công nghiệp. Nguyên nhân chính là các khu công nghiệp, nhà 

máy thiếu hệ thống xử lý nước thải chủ yếu là do nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm và do 

cơ chế, chính sách, chế tài xử phạt còn chưa đủ mạnh. Nước thải từ các Khu công nghiệp, 
nhà xưởng, xí nghiệp rất  đa dạng ví dụ: nước thải dệt nhuộm, nước thải xi mạ… 

  

             Mỗi loại nước thải khác nhau sẽ có quy trình công nghệ riêng biệt để xử lý. Nhiều 

hệ thống xử lý nước thải được thiết kế, đầu tư xây dựng với tinh thần "chi phí tối thiểu", 

thiếu nhiều hạng mục quan trọng như phòng thí nghiệm, các thiết bị đo lường, giám sát, 

điều khiển, máy bơm, máy ép bùn và máy phát điện dự phòng... 

  

            Qua quá trình thực tế xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhiều khu công nghiệp, 

nhà máy khác nhau, Thảo Nguyên Xanh tự hào đi đầu về công nghệ và xây dựng hệ thống 

xử lý nước  thải. 

 

 

Hệ  thống bồn xử lý nước thải 
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Hệ  thống bồn xử lý nước  

 



 

 

Hệ thống bồn xử lý nước thải tại KCN Quảng Nam – Đã Nẵng  

Đơn vị thi công: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH 
 

 

Tên dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất yokowo (nhật) 1000 m3  

Địa điểm: Hà Nam 

       

 

Công trình do Công ty CP 

CenTec chuyên thi công cơ điện 

làm chủ đầu tư với tổng chi phí 

xây dựng 7,6 tỷ đồng được hoàn 

thành vào năm 2011. Đây là một 

trong số các công trình lớn mà 

Thảo Nguyên Xanh đã hợp tác 

thành công ở các tỉnh phía Bắc và  

kết quả nghiệm thu cho thấy các 

thông số đều đạt QCVN 24-2009 

của Bộ TN & MT 

 

 



 

  

Tên dự án: Thiết kế và thi công Hệ Thống Xử Lý Nƣớc Thải  

công suất 100 m3/ ngày.đêm  

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH TM – DV SÀI GÒN PHƢƠNG ĐÔNG 

Địa điểm: Số 12, Phan Kế Bính, phƣờng Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM  

 

  
 

 

Năm 2014 vừa đi qua có khá nhiều sự kiện nổi bật và đáng chú ý đối với cộng đồng 

doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.  

Đáng kể nhất là việc sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng và tiềm năng, 

không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh 

doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động. Xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh, nhằm rà soát lại 

các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ phải dừng cuộc chơi, 

buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn. Thảo Nguyên Xanh vững 

vàng vượt  qua đợt bão kinh tế đó chứng tỏ có tiềm lực và xứng đáng được tôn vinh.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình ảnh: Bộ phận kỹ thuật Công ty Thảo Nguyên Xanh kiểm tra, hƣớng dẫn công 

nhân về an toàn lao động tại công trình Đà Nẵng  

 

 

 

Đơn cử nói riêng về lĩnh vực môi trường như Công ty Cổ phần Tư vấn Thảo Nguyên 

Xanh – có trụ sở tại Quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Trong thời kỳ khủng hoảng, để vươn tới thị 

trường mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Lãnh đạo doanh nghiệp này đã đẩy mạnh chiến 

lược riêng cùng với việc tìm đối tác nước ngoài, nghiên cứu các công nghệ xử lý nước thải, 

khí thải tiên tiến, chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển như Nauy, Thụy Điển về áp 

dụng tại Việt Nam. Kết quả doanh nghiệp này đã  thành công và gặt hái được nhiều thành tích 
như trở thành công ty môi trường vì người tiêu dùng năm 2014. Là công ty hoạt động tron g 

lĩnh vực công nghệ, thiết kế thi công, vận hành hệ thống xử lý nước thải. Cung cấp các thiết 

bị, máy móc và hóa chất xử lý môi trường. Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các hệ thống xử lý 

nước thải. Những công trình xử lý nước thải, khí thải mà Thảo Nguyên Xanh áp dụng công 



 

nghệ mới đều đã đem lại những lợi ích đáng kể, giảm rõ dệt các chi phí vận hành hệ thống xử 

lý. Được bình chọn là doanh nghiệp nằm 1 trong top 10 đơn vị tư vấn môi trường hàng đầu 

Việt Nam. Và đặc biệt là công ty tư vấn và thực hiện các hồ  sơ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực 

môi trường về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi 

trường với thời gian nhanh nhất hiện nay 

 

Công trình Thiết kế công nghệ - thi công lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc thải  sinh hoạt tại 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Công suất: 350 m3/ ngày đêm  

 

 
 

 

 
 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 

 

 

Mô hình chăn nuôi với quy mô trang trại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho 
địa phương và giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều nhân công tại chỗ . 

Tuy nhiên, việc xả nước thải chăn nuôi ra ngoài môi trường không thông qua xử lý đã 

gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các ngành nghề khác. Việc tìm ra giải pháp phù 

hợp để xử lý nước thải sau chăn nuôi trước khi xả ra môi trường là hết sức cần thiết cho sự 

phát triển bền vững của mô hình này. 
 

CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI  



 

 
Mô hình XLNT trại chăn nuôi heo  

           Thảo Nguyên Xanh đã xử lý nước thải chăn nuôi thành công nhiều dự án trang trại lớn 
nhỏ trên địa bàn các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh….  

 

Bể tập trung nước thải, chất thải chăn nuôi  

 

 

 

 

 

 



BẢN VẼ KỸ THUẬT MẶT BẰNG ĐƢỜNG ỐNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN 

 



 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG  

  

 

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

 

Hình ảnh: Phòng d 

 

Thảo Nguyên Xanh, chuyên tư vấn lập dự án đầu tư về cách lĩnh vực: lập dự án 

về môi trường, dự án nhà máy xử lý nước thải, xây dựng căn hộ, xây dựng bệnh viện, 

khu vui chơi - giải trí, nhà hàng  khách sạn, dự án đầu tư kinh doanh, đầu tư xây dựng, 

dự án về  trường học, dự án trang trại, v.v. 

 

 

 

Với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên tư vấn nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm, quý 

khách hàng sẽ được hướng dẫn hoàn thành thủ tục về lập dự án nhanh gọn nhất. Tùy 
thuộc vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp, những kỹ sư của Thảo Nguyên Xanh sẽ 

đưa ra phương án để quý khách hàng hoàn thành thủ tục lập dự án của mình một cách 

hiệu quả, khả thi và nhanh nhất. 

 

LĨNH VỰC TƢ VẤN LẬP DỰ ÁN  

http://www.lapduan.com.vn/du-an-khac/lap-du-an.html
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DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI  

Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng 

Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình 

trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con 

người gây ra. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. 
+ Hiện trạng môi trƣờng đô thị, khu công nghiệp 

Các loại ô nhiễm thường thấy tại các đô thị ở Việt Nam là ô nhiễm nguồn nước 

mặt, ô nhiễm bụi, ô nhiễm các khí sunfua, cacbonic, nitric, ô nhiễm chì (pb), chất thải 

rắn (trong bệnh viện, sinh hoạt). 

Ở Việt Nam, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt thường rất cao như là các 

chất rắn lơ lửng, nhu cầu oxy hoá, nitorit, nitorat…. gấp từ 2 – 5 lần, thậm chí tới 10- 20 

lần trị số tiêu chuẩn đối với nguồn nước mặt loại B, chỉ số ecoli vượt tiêu chuẩn cho 

phép hàng trăm lần. Ngoài các chất ô nhiễm hữu cơ trên, môi trường nước mặt đô thị ở 

một số nơi còn bị ô nhiếm các kim loại nặng và các chất độc hại như chì, thuỷ ngân, 

Asen, clo, phenol,…  

Ở hầu hết các đô thị ô nhiễm bụi, nhiều nơi ở mức ô nhiễm nghiêm trọng, các nơi 

ô nhiễm nhất là khu dân cư gần khu vực các nhà máy xi măng, khu công nghiệp, nhà 

máy sản xuất vật liệu, nhà máy than...Ở  khu dân cư gần khu công nghiệp, nồng độ 

sunfua vượt chỉ số cho phép nhiều lần. Ở Việt Nam tỷ lệ thu gom chất thải rắn còn rất 

thấp so với yêu cầu đặt ra, tại nhiều nơi tỷ lệ thu gom chất thải rắn khoảng 20% – 40%. 
Biện pháp thu gom chất thải rắn hiện nay là chôn lấp (hiện nay chưa có bãi chôn lấp nào 

đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh môi trường). 

Theo thống kê, Việt Nam đã có trên 800 cơ sở sản xuất công nghiệp với khoảng 

70 khu chế xuất (khu công nghiệp tập trung). Đóng góp của công nghiệp vào GDP là rất 

lớn. Tuy nhiên chúng ta lại phải chịu nhiều thiệt hại về  môi trường do lĩnh vực công 

nghiệp gây ra.  

+ Hiện trạng môi trƣờng nông thôn 

Ô nhiễm nước ở nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp cũng rất nghiêm 

trọng. Gần 75% số dân nước ta sinh sống ở nông thôn, là nơi cơ sở hạ tầng lạc hậu, phần 

lớn các chất thải của con người và gia súc không được xử lý, thấm xuống đất hoặc bị 

rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về hữu cơ và sinh vật không ngừng 

tăng cao. 

Nhiều nơi do nuôi trồng thuỷ sản ồ ạt, thiếu quy hoạch, không tuân theo quy trình kỹ 

thuật đã gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường nước. Lượng nước thải của các xí 

nghiệp chế biển thuỷ hải sản đông lạnh cũng rất lớn, vượt ngưỡng cho phép khoảng vài 
chục đến hàng trăm lần. Môi trường nước ở nông thôn cũng đang bị ô nhiễm do dùng 

không đúng cách và không hợp lý các hoá chất nông nghiệp (thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ,….) thiếu các phương tiện vệ sinh cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt nên số hộ gia đình 

dùng nước hợp vệ sinh chỉ đạt khoảng 30% – 40%, và chỉ có khoảng 20% - 305 số hộ 

sử dụng công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn.  

         + Phƣơng án công nghệ: 

Công nghệ MBT-CD.08: xử lý rác thải sinh hoạt 

Công đoạn tiếp cận rác 

Công đoạn định lượng, tách lọc sơ cấp 

Công đoạn máy cắt xé và tuyển từ trung cấp 

Công đoạn tách lọc thứ cấp 

Công đoạn cắt xé đa tầng và tận thu nylon 

Công đoạn nghiền cuối nguồn 



 

Công đoạn ủ hoai trong tháp ủ sinh học 

Công đoạn nghiền và phối trộn phụ gia (sản xuất viên nhiên liệu) 

Công đoạn ủ tự nhiên để ổn định nguyên liệu 

Công đoạn đóng rắn và định hình áp lực thành viên nhiên liệu 

Công đoạn nghiền và phối trộn phụ gia (sx gạch không nung) 

Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp nguy hại: Công nghệ lò đốt rác FBE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình : Sơ đồ nguyên lý công nghệ của hệ thống Lò đốt rác nguy hại FBE 

 

 

Hình: Mô hình hệ thống lò Tuy-nel đốt rác công nghiệp nguy hại (dạng băng 

chuyền)  



 

 

          Dự án đầu tƣ xây dựng 

bệnh viện đa khoa kết hợp 

truyền thông: Là Bệnh viện đầu 

tiên ở Việt Nam sử dụng toàn bộ 

trang thiết bị, máy móc của Nhật, 

bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là 

của Nhật. Bệnh viện chuyên 

khám và tư vấn miễn phí cho tất 
cả các bệnh nhân, đặc biệt là 

bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; 

đồng thời xét nghiệm HIV miễn 

phí cho bệnh nhân. 

          Thời gian thực hiện dự 

án: 25 năm, dự án được tiến hành 

xây dựng từ tháng 02/2013 đến 

tháng 06/2014; đi vào hoạt động 

từ tháng 07/2014, kết thúc năm 

2038; thanh lý tài sản vào năm 

2039 

           Mục đích của công tác 

đánh giá tác động môi trƣờng  

“Dự án Bệnh viện đa khoa kết 
hợp truyền thông” là xem xét 

đánh giá những yếu tố tích cực và 

tiêu cực ảnh hưởng đến môi 

trường trong bệnh viện và khu 

vực lân cận, để từ đó đưa ra các 

giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô 

nhiễm để nâng cao chất lượng 

môi trường hạn chế những tác 

động rủi ro cho môi trường và 

cho chính bệnh viện khi dự án 

được thực thi, đáp ứng được các 

yêu cầu về tiêu chuẩn môi 

trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

              Thảo Nguyên Xanh lập cam kết bảo vệ môi trường áp dụng cho các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động đến môi trường nhưng không thuộc 

danh mục các dự án cần phải lập ĐTM. Thường là các dự án có quy mô vừa và nhỏ, 

công suất dưới 1 triệu sản phẩm/năm.  Cam kết bảo vệ môi trường được lập trước khi 

doanh nghiệp đi vào hoạt động 

cơ sở đang hoạt động 
nhưng có tiến hành 

cải tạo mở rộng, nâng 

cao quy mô công suất 

sản xuất nhưng 

không thuộc danh 

mục các dự án cần 

phải lập ĐTM. 

 - Các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ không thuộc 

đối tượng phải lập dự 

án đầu tư nhưng có 

phát sinh chất thải 

sản xuất. 

 - Đối với các dự án, 
đề xuất hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành 

phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:  

 + Thay đổi địa điểm thực hiện; 

 + Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết 

bảo vệ môi trường được đăng ký; 

 + Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động 

hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc 

làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có 

thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã 

được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Song hành với chất lượng từng công trình, Chúng tôi đào tạo với những kỹ năng 

chuyên sâu về việc giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp như: Các 
trụ sở cao ốc văn phòng, các chung cư cao tầng, nhà tư, khách sạn, khu công nghiệp, 

LĨNH VỰC TƢ VẤN MÔI TRƢỜNG 

http://www.lapduan.com.vn/tu-van-moi-truong/lap-cam-ket-bao-ve-moi-truong.html
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nhà máy chế biến, kho bãi…Giám sát thi công san lấp mặt bằng và giám sát thi công hạ 

tầng cơ sở các khu dân cư đô thị, các khu công nghiệp: Giám sát thi công nền móng, 

khoan cọc nhồi, tầng hầm, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống giao thông nội bộ khu dân 

cư đô thị, khu công nghiệp, khu công viên…Giám sát thi công cấp thoát nước, xử lý 

nước thải… 

 
Chúng tôi đã có nhiều hợp đồng lớn nhỏ tư vấn thi công giám sát các công trình 

từ Nam chí Bắc. Đội kỹ sư chuyên môn kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn nhiều, từng 

chỉ huy nhiều công trình lớn, mang tầm cỡ  

 

Những dịch vụ môi trường của Thảo Nguyên Xanh luôn nhận được sự đánh giá 

cao và tin cậy từ Khách hàng và Đối tác. Theo nhận định của nhiều đối tác, Các Cơ 

quan Ban ngành, chất lượng dịch vụ của Thảo Nguyên Xanh luôn tốt, đảm bảo hoàn 

thành công việc đúng thời hạn như cam kết giữa các bên và đặt lợi ích của Khách hàng 

lên trên hết. Nguyên tắc làm việc của Thảo Nguyên Xanh khách quan gắn liền với thực 

tế. Đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, thân thiện, chuyên nghiệp và bảo đảm 

thực hiện đúng cam kết, phong cách phục vụ và tư vấn nhiệt tình chu đáo. Quy trình làm 

việc chuyên nghiệp và hiện đại, mức phí dịch vụ tư vấn hợp lý, phù hợp lợi ích của các 

bên.  

 
 

Hình ảnh: Thảo Nguyên Xanh tham dự Đại hội  



 

HỢP ĐỒNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TIÊU BIỂU 

    Tên dự án Chủ đầu tƣ Địa điểm 

Thiết kế và thi công xây dựng Hệ thống xử 

lý nước thải (Công suất 400m
3
/ngày) – nước 

cấp Công suất 600m
3
/ngày 

Công ty CP Prime Đại 

Lộc 

 

 

KCN Đại Quang, 

Xã Đại Quang, 

Huyện Đại Lộc, 

Quảng Nam, Đà 

Nẵng 

Thiết kế kỹ thuật và thi công xây dựng 

HTXLNT nhà hàng 13, công suất 5m3/ 

ngày đêm  

Quán ăn 13 
23 Nguyễn Ư Dĩ, 

Q2, Tp.HCM 

Mở rộng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện 

Đa Khoa Tỉnh Cà Mau (Công suất tăng 

thêm 200m3/ ngày)  

Ban  QLDA Văn hóa – 

Xã hội Tỉnh Cà Mau 

Hải Thượng Lãn 

Ông, P.6, TP. Cà 

Mau 

Thi công hệ thống xử lý nước thải Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Cái Nước Tỉnh Cà 

Mau (Công suất 250m3/ ngày đêm)  

 

Ban  QLDA Văn hóa – 

Xã hội Tỉnh Cà Mau 

Lạc Long Quân, 

P.7, TP. Cà Mau 

công cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý 

nước thải bệnh viện Đầm Dơi Cà Mau 

 

Ban  QLDA XDCB Tỉnh 

Đầm Dơi  

Thị trấn Đầm Dơi, 

Cà Mau 

Thiết kế, thi công cung cấp lắp đặt thiết bị 

hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Sản Nhi 

Tỉnh Cà Mau 

 

Ban  QLDA Văn hóa – 

Xã hội Tỉnh Cà Mau 

Lý Thường Kiệt, 

P.6, TP. Cà Mau 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

và nước thải sinh hoạt công suất 150 m
3  

 

Công ty TNHH Fotai  Bình Dương 

Xây dựng hệ thống nước thải sản xuất 1000 

m
3
 dự án Yokowo (Vốn Nhật) 

Công ty CP CenTec 

chuyên thi công cơ điện 

công trình 

Hà Nam 

Thiết kế công nghệ - thi công lắp đặt hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt  

 

Cao Ốc Sơn Thịnh TP. Vũng Tàu 

Thiết kế thi công xử lý nước thải tòa nhà 

 
 Công ty Trung Nam  Bình Dương 

HỢP ĐỒNG LẬP DTM  

Lập ĐTM “Mở rộng nhà máy sản xuẩ rượu – 

công suất 7.000.000 lít/ năm” 
Công ty CP rượu Quốc tế  Bình Dương 

Lập ĐTM Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại tại 
số 02 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình 

Công ty CP TẬP ĐOÀN 
HÀ ĐÔ 

TP. HCM 

Lập ĐTM Dự án trung tâm phức hợp Hà Đô-Dự 
án 756 Sài Gòn tại Đường 3/2, P.12. Quận 10 

Công ty CP TẬP ĐOÀN 
HÀ ĐÔ – 756 Sài Gòn 

TP. HCM 



 

Lập ĐTM dự án “ văn phòng làm việc, kho 
chứa hàng và xưởng sản xuất mực in, chế biến 
và đóng gói hóa chất” 

 

Công ty TNHH Le Phan 
Chemical 

TP. HCM 

Lập ĐTM  công ty Acecook Việt Nam 
 

Công ty Acecook Việt Nam TP. HCM 

Lập ĐTM dự án “Nâng công suất nhà máy từ 

2.000 thùng / ngày lên 5.000 thùng / ngày” 
 

Công ty CP lọc hóa dầu 
Nam Việt 

TP.HCM 

Lập ĐTM dự án “ Khách sạn Eden Saigon” 
Công ty TNHH Khách sạn 

Eden Sài Gòn 
TP.HCM 

Lập ĐTM dự án “ Nhà máy sản xuất phân bón” 
Chi nhánh Công ty CP phân 
bón Mỹ Việt Long An 

Long An 

Xây dựng Hệ Thống xử lý nước thải sản xuất 

Xi mạ 600 m3 

 
Công ty TNHH Italisa Bắc Giang 

Lập ĐTM khu dịch vụ đô thị và du lịch biển Hà 
Tiên 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng Liên Thành 
Kiên Giang 

Lập ĐTM dự án Nhà máy sản xuất dầu ăn Kid  
 

Công ty TNHH Dầu Ăn TF  Vĩnh Long 

Lập ĐTM Khu phức hợp Biti’s Plaza  
Công ty TNHH Biti’s (Bình 

Tiên) 
Buôn Mê Thuộc 

Xin giấy phép nước thải vào nguồn nước (Bộ 
TN&MT phê duyệt) 

 

Công ty Cổ phần Mía 
đường La Ngà 

Đồng Nai 

Xin giấy phép xả thải vào nguồn nước với công 
suất >5000 m3 (Bộ TN& MT phê duyệt) 

Công ty TNHH Sản Xuất 
Vitasa  

Long An 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và 

sản xuất 250 m3  
Công ty TNHH Nam Hà Thừa Thiên Huế 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất Dệt 
Nhuộm 800 m3 dự án washaki (Vốn Nhật) 
 

Công ty TNHH Witalisit Ninh Bình 

Đăng ký khai thác sử dụng nước ngầm 

 
Công ty TNHH Ngọc Trâm Trà Vinh 

Lập CKBVMT Trung tâm kinh doanh vàng bạc 
đá quý và văn phòng làm việc  

 

Công ty TNHH MTV Vàng 

Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC  

Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Lập CKBVMT Khách sạn Sofit  
 

Công ty TNHH Sao Mai Cần Thơ 

Lập ĐTM dự án đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ 

Anpha 
 

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Kỹ Thuật Anpha 
Bến Tre 

Lập ĐTM Dự án khu chung cư cao tầng 2,4ha  
Công ty Cổ Phần Sông Đà 

Đất Vàng 

Tp.Biên Hòa-Đồng 

Nai 

Lập ĐTM KCN Sông Đốc 
Công ty Phát Triển Hạ Tầng 
KCN Cà Mau 

Cà Mau 

Lập ĐTM KCN Minh Hưng  
Công ty Phát Triển Hạ Tầng 
KCN Minh Hưng 

Tây Ninh 

Xây dựng HTXLNT sản xuất nhà Máy Tái Chế 
Cao Su ViKa 1500 m3  

Công ty TNHH Công 
Nghiệp Thương Mại Cao Su 
Nhựa ViKa 

Bắc Giang 

Lập Báo cáo giám sát chất lượng môi trường 
Công ty TNHH Interwood 

Việt Nam 
Bình Dương 



 

Lập Báo cáo giám sát chất lượng môi trường 
Công ty TNHH Tae Kwang 
MTC VN 

Đồng Nai 

Lập Báo cáo giám sát chất lượng môi trường 
Công ty Cổ Phần Áp Sài 

Gòn Dầu Khí 
Tp. Hồ Chí Minh 

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
 

Công ty TNHH Asia Pacfic Tp. Hồ Chí Minh 

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
Công ty TNHH R&T 
Lock&Security Việt Nam  

Tiền Giang 

Đăng ký xuất khẩu Chất Thải Nguy Hại  
 

Công ty Việt Đức Việt Nam sang Đức 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
 

Công ty New Décor Wood 
Industrial 

Long Thành 

Lập ĐTM của dự án “Khách sạn Paradise Sài 

Gòn” 
 

Công ty TNHH Khách sạn 
Paradise Sài Gòn 

TP. Hồ Chí Minh 

Tư Vấn, cung cấp thiết bị xử lý khí thải 
Công ty CPĐT-SX-TM Kim 

Phong 
Đồng Nai 

Cung cấp hóa chất xử lý nước thải 
Công ty TNHH SEPZONE - 
Linh Trung (Việt Nam) 

Tây Ninh 

Phân tích chất lượng môi trường không khí 
Công ty TNHH  Shimada 

Shoji 
Bình Dương 

Thiết kế & xây dựng hệ thống XLNT chế biến 
gỗ với công suất 1000m3/ngày.đêm. 
 

Công Ty cổ phần Tập đoàn 
Kỹ nghệ Gỗ Tinawood  

Cần Thơ 

Lập ĐTM dự án “ Xây dựng vườn thú, khu 
khách sạn và cui chơi giải trí Mỹ Quỳnh” 
 

Công ty CP vườn thú Mỹ 
Quỳnh 

Long An 

Thiết kế và xây dựng HTXL NTSH và nước 

thải của nhà máy chế biến gỗ với công suất Q = 
2500m3/ngày.đêm 

 

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại B.H 
 

Bình Dương 

Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ 
Trạm xử lý nước thải sinh hoạt chung cư cao 
cấp QSK Công suất Q = 600m3/ngày 

 

Công ty CP Đầu tư Nam 
Việt 

Nha Trang 

Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ Hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt 300 m3  

 

Tổng công ty Địa ốc Đất 

Xanh 
Gia Lai 

Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ Hệ 
thống xử lý nước thải xi mạ  

 

Công ty TNHH Liên Doanh 
Việt Đức 

Tp. Hồ Chí Minh 

Lập ĐTM dự án “ Khu dân cư phức hợp sông 
Sài Gòn (Sài Gòn Pearl) – giai đoạn 2 
 

Công ty TNHH Việt Nam 
Land SSG 

Tp. Hồ Chí Minh 

Cải tạo, lắp đặt và hướng dẫn vận hành Trạm 
xử lý nước thải 
 

Công ty TNHH Hải sản 
Nam Hải 

Bình Định 

Lập báo cáo giám sát môi trường 
Công ty TNHH Hưng Lam 

Tp. Hồ Chí Minh 

Lập báo cáo giám sát môi trường Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Công thương 

Tp. Hồ Chí Minh 

Lập báo cáo giám sát môi trường 
 

Công ty TNHH Nhật Minh 
Avila 

Tp. Hồ Chí Minh 

 



 

TRONG LĨNH VỰC DỰ ÁN  

Tên dự án Chủ đầu tƣ Địa điểm 

Dự án xây dựng khu biệt thự Lake 

View 

Công Ty Cổ Phần Phát Triển 

Đô ThỊ - Becamex UDJ 
Bình Dương 

Dự án xây dựng khu căn hộ cao cấp 

Green Pearl 

Công Ty Cổ Phần Phát Triển 

Đô ThỊ - Becamex UDJ 
Bình Dương 

Dự án đầu tư hệ thống phân kim xí 

nghiệp nữ trang SJC Tân Thuận 

Công ty TNHH Một thành 

viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn 

- SJC 

Tp. HCM 

Dự án đầu tư hệ thống sản xuất dây 

chuyền xí nghiệp nữ trang SJC Tân 

Thuận 

Công ty TNHH Một thành 

viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn 

- SJC 

Tp. HCM 

Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản 

xuất thuốc Bông Sen & Trung tâm cai 
nghiện ma túy - dạy nghề  

Công Ty Xuất Nhập Khẩu 

Fataco Bến Tre  

Bến Tre 

 

Khu căn hộ cao cấp cho thuê 
Công ty TNHH Bất động sản 
Diệp Bạch Dương 

Tp. HCM 

Trung tâm tổ chức và cung cấp các dịch 

vụ tiệc, hội họp 

Công ty TNHH Bất động sản 

Diệp Bạch Dương 
Tp. HCM 

Khu vui chơi giải trí Đồng Tâm  Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An 

Căn hộ cho thuê cao cấp Toàn Phát  Công Ty TNHH Đầu Tư Và 

Phát Triển Toàn Hải Nam. 
Cần Thơ 

Nhà máy sản xuất phân bón Con Cò 

Vàng 
Công ty TNHH Con Cò Vàng Long An 

Đầu tư trồng cao su 

Công ty TNHH Thương mại 

Bất động sản Sài Gòn- Viễn 

Đông 

Tp. HCM 

Nhà máy xử lý rác Đông Hà 
Công ty Cổ phần Thung Lũng 

Vàng 
Tp. HCM 

Dụ án trang trại chăn nuôi bò sữa 

Dairyland Cavina 

 

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Cavina  
Khánh Hòa 

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất  

nước hoa quả 

Công ty TNHH TM- DV – XD 

Phương Thảo Nguyên 
Tp. HCM 



 

 

Dự án nhà máy phức hợp đường, cồn 

và điện 

Công ty Kamadhenvi Ventures 

Cambodia- Công ty Cổ phần 

đường Bình Định 

Campuchia 

Phương án Đầu tư mua sắm máy móc 

thiết bị  

 

Công ty TNHH Thương mại 

Vận tải Tân Phong 
Tp. HCM 

Dự án Đầu tư mua xe du lịch phục vụ 

chuyên chở khách du lịch và các dịch 

vụ khác 

 

Công ty TNHH Thương mại 

Tiến Xuân 
Tp. HCM 

Dự án trạm dừng chân Dầu Giây – Tâm 

Châu 

 

Công ty TNHH Trà – Cà phê 
Tâm Châu 

Lâm Đồng 

Đầu tư xây dựng công trình chung cư  

Lê Lợi  

 

Công ty TNHH DKC Vũng Tàu 

Dự án Khu Nghỉ Dưỡng Thể Thao Giải 

Trí Vườn Thiên Thanh 

Công Ty TNHH Sản Xuất- 

Thương Mại- Dịch Vụ Hiệp 

Đức Thành 

Tp. HCM 

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế 

biến gỗ Quảng Bình 

 

Công ty cổ phần Hoàn Cầu 

Quãng Bình 
Quãng Bình 

Dự án đầu tư xây dựng công trình trang 

trại nuôi bò Phương Thịnh 

 

Công ty  TNH Phương Thịnh 

Long An 
Long An 

Dự án đầu tư Xây dựng khu giải trí đa 

năng 

Công Ty TNHH- XNK- TM- 

CN VT Hùng Duy 
Tây Ninh 

Khoanh nuôi và bảo tồn nguồn gen 

dược liệu kết hợp sản xuất và hoàn 

thiện các sản phẩm bản địa Sapa 

 

Công ty TNHH Nông Dược 

Bản H’Mong 
Lào Cai 

Sản xuất sữa các loại và bánh mì tươi  Công ty Cổ phần Phát triển 

Phân phối Việt Nam   (VDDC)  
Hà Nội  

Nhà máy sản xuất bao bì màng nhựa 
Công ty Cổ phần Giấy Việt 

Hoa 
Hà Nội  



 

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Củ 

Chi 

Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển nong nghiệp công nghệ 

cao 

Tp.HCM 

Trung Tâm Ngoại Ngữ  

 
DNTN Phùng Văn Tây Ninh 

Trường tiểu Học  Công Ty TNHH Chấn Văn Tây Ninh 

Nuôi trồng, thu mua và sản xuất xuất 

khẩu Nông- Thủy Sản 
Cá nhân Trà Vinh 

Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 1  Công ty cao su Sông Bé Bình Phước  

Dự án sản xuất Giấy và Bột Giấy 

 

Công ty TNHH sản xuất bột 

giấy & giấy Dương Chấn 
Quảng Nam 

Nhà máy xử lý chất thải  

 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập 

khẩu DHBK 
Ninh Bình 

Khu Công Nghiệp Tân Khai  Công ty CP KCN & dân cư 

Tân Khai 
Bình Phước  

Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3  Công ty cao su Sông Bé Bình Phước  

Khu Công Nghiệp Long Sơn Công ty CP ĐT XD TM Dầu 

khí IDICO 
Vũng Tàu 

Trang trại trồng Vani  Công Ty CP Phú An Lành Đồng Nai  

Trại heo Nà Ngài  Công ty CP SX VLXD Bắc 

Kạn 
Bắc Kạn 

Trang trại bò Tây Ninh Công ty Thiện Thảo Phát Tây Ninh 

Thu mua và chế biến nông sản Lào Cai  Công ty LTA Lào Cai 

Bệnh viện mắt Quận 3  Bệnh viện Hoàn Mỹ Tp.HCM 

  



 

  
     

Chúng tôi không ngừng nghiên cứu hợp tác, giao thương với đối tác nước ngoài để trau 

dồi thêm kiến thức cũng như nhập nguồn máy móc hiện đại với công nghệ cao, khẳng định sự 

thành công trong mỗi công trình. Qua đó Thảo Nguyên Xanh cũng chứng minh được sự phát 

triển ngày một vững mạnh hơn  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo Nguyên Xanh mong muốn phấn đấu không ngừng để trở thành công ty về môi 

trường hàng đầu Việt Nam 

Thảo Nguyên Xanh lấy phương châm “Chung tay góp sức bảo vệ môi trƣờng”  như 

một sứ mệnh góp phần bảo vệ môi trường  và nhân rộng hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường 

chung tay xây dựng và bảo vệ môi trường, thiên nhiên sống, nâng cao nhận thức góp phần 

xây dựng một xã hội văn minh và hạnh phúc với phương châm truyền bá nhân rộng hơn nữa 

ý thức cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường vì cuộc sống con người, vì môi trường 
sống, vì văn hóa văn minh nhân loại, vì cuộc sống tương lai cũng chính là vì chúng ta.  

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN  



 

 

 

 

 

Thay mặt Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh tôi xin trân trọng 

gửi đến Quý Khách hàng và  đối tác lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.  

 

Thời gian qua, nhờ có sự hỗ trợ hợp tác hiệu quả không ngừng của Quý Ban ngành, 
Quý Đối tác, Quý Khách hàng. Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh  

chúng tôi đã và đang thực hiện được rất nhiều dự án lớn nhỏ trong cả nước.   

 

Chúng tôi tự hào có một đội ngũ nhân lực dồi dào với tư duy năng động, sáng tạo, tinh 

thần trách nhiệm cao và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách vì một mục tiêu chung phấn 

đấu để Thảo Nguyên Xanh trở thành một tập đoàn mạnh và phát triển nhằm mang đến cho 

Quý Khách dịch vụ tối ưu nhất.  

 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả Quý khách hàng và mong nhận được nhiều 

hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của Quý khách vì lợi ích chung, vì sự phát triển 

chung của cả hai bên.  

 

         Kính chúc Quý khách hàng “ Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt” 

          Trân trọng ! 
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