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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý doanh nghiệp/ Công ty
Lời đầu tiên, Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Biogas Việt xin trân trọng
cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của công ty
chúng tôi
Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Biogas Việt là một trong những đơn vị
cung cấp dịch vụ về lĩnh vực môi trường. Chúng tôi chắc chắn mang đến sự hài lòng
cho Quý khách hàng với những dịch vụ tối ưu bằng sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết và
kinh nghiệm của toàn thể thành viên công ty.
Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Biogas Việt tin tưởng rằng với sự tận tâm
về nghề nghiệp, không ngừng học hỏi. Đặc biệt luôn chủ động lắng nghe những ý kiến
phản hồi của khách hàng sẽ giúp Công ty mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất,
phù hợp, tối ưu nhất. Sự hài long của quý khách khi hợp tác với chúng tôi là phần
thưởng lớn nhất của công ty.
Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ môi trường như sau :
Tư vấn thực hiện: thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao công nghệ xử lý
nước thải, xử lý nước cấp.
Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác
động môi trường (ĐTM); Kế hoạch bảo vệ môi trường; Báo cáo quan trắc môi trường
định kỳ; Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Xin giấy phép khai thác nước dưới
đất, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; đo kiểm môi trường lao động; Tư vấn
nhãn sinh thái cho các loại hình sản xuất và dịch vụ, tư vấn công tác sau ĐTM, tư vấn
phân tích môi trường cho các dự án…
Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Biogas Việt rất mong được là người bạn đồng
hành cùng Quý doanh nghiệp/ Công ty để giải quyết các vấn đề về môi trường.
Trân trọng!
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3. Tên dự án: XLNT Chăn nuôi bằng công nghệ Biogas - trại Tám Do
4. Tên dự án: XLNT Chăn nuôi Vịt bằng công nghệ Biogas – Trại Phú Xuân
5. Tên dự án: Thí điểm dự án “Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo QĐ số
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Trước những năm 2008 Công ty có tiền thân là cơ sở sản xuất các sản phẩm từ
nhựa Composite. Bắt đầu từ 2011 cơ sở nhận gia công, sản xuất, sửa chữa hầm Biogas
cho Chi Nhánh Bình Phước – Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi
Trường Xanh.
Đến năm 2016 để phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, cơ
sở đã nâng cấp tư cách pháp nhân thành Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Biogas
Việt với Trụ Sở giao dịch tại 109 ấp Tân Hội xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình
Phước và Chi nhánh tại ngã tư ấp Cây Da xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố
Hồ Chi Minh.
Mặc dù Công ty thành lập chưa lâu nhưng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc
phân phối sản phẩm xử lý nước thải của Nghành Chăn nuôi, nên Công ty luôn khẳng
định được chất lượng sản phẩm, đặc biệt ngay từ đầu Công ty đã xây dựng chương trình
bán hàng luôn coi trọng hơn cả là quyền lợi và mong muốn của khách hàng, Công ty đã
nhanh chóng nhận được niềm tin và yêu mến của khách hàng.
❖ Nhân lực của công ty: Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Biogas Việt hiện có 54
cán bộ công nhân viên với 11 cán bộ trong quản lí hành chính có kinh nghiệm chuyên
sâu về lĩnh vực Composite và Xử lý nước thải với kiến thức chuyên môn trong Ngành
sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tư vấn kĩ thuật, chế tạo sản xuất các sản phẩm
chuyên dụng Công ty cung cấp cho khách hàng.
❖ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:S ản xuất, lắp đặt kinh doanh công trình khí sinh
học bằng vật liệu Composite. Gồm có sản xuất hầm Biogas đường kính 1,90 m (thể
tích 5 m3), hầm biogas đường kính 2,25 m ( thể tích 7m3), hầm biogas đường kính
2,40 m (thể tích 9m3 ), hầm Biogas đường kính 2,90 m (thể tích 14m3 ); và công trình
khí sinh học cỡ lớn bằng công nghệ phủ màng HDPE với thể tích từ vài trăm đến
hàng ngàn mét khối.
❖ Phạm vi hoạt động: Mặc dù mới thành lập trong giai đoạn cực kì khó khăn của
ngành chăn nuôi nhưng với phương châm chất lượng sản phẩm là tiêu chí sống còn
và sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của công ty là tiêu chí để phát
triển nên chỉ trong một thời gian ngắn công ty đã bán ra thị trường hơn 500 sản phẩm
các loại từ Tây Nguyên đến Cà Mau. Đặc biệt đã và đang hình thành được chuỗi phân
phối sản phẩm, dịch vụ với các đại lí ở các tỉnh trọng điểm về chăn nuôi của nước ta
trong khu vực phía nam.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
THÔNG TIN CHUNG
1.

Tên Công ty: Công ty TNHH sản xuất xây dựng BIOGAS VIỆT.

2.

Trụ sở chính:

-

Trụ sở chính: 109 Ấp Tân Hội, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước.

-

Số điện thoại:

3.

Văn phòng giao dịch:

-

VPGD: 59 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, tp Hồ Chí

+02716 501 888 ; +84 987616929

Minh.
-

Số điện thoại:

4.

Tài khoản:

-

Số tài khoản:

561 220 100 2788

Tại Ngân hàng: Ngân hàng Agribank Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

5.
-

+84 974885733

Nơi và năm thành lập:
Công ty TNHH sản xuất xây dựng BIOGAS VIỆT được thành lập theo quyết

định số: 3801129610 ngày 15/08/2016 của Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Phước.
-

Số ĐKKD và đăng ký thuế là 3801129610

-

Cơ quan quyết định thành lập: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Phước.
6. Tầm nhìn sứ mệnh của công ty TNHH sản xuất xây dựng BIOGAS VIỆT:

-

TẦM NHÌN :
Với hiểu biết và niềm đam mê với môi trường, đặc biệt là môi trường nông
nghiệp tại Việt Nam. Bằng khát vọng muốn làm xanh sạch môi trường Việt Nam, Công
ty sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong đầu tư, sản xuất và xây dựng, để phấn đấu trở
thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải chăn nuôi góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của người Việt.

-

SỨ MỆNH
“Kiến tạo môi trường xanh cho nông nghiệp Việt, Vì sức khoẻ con người
Việt”
7.

Các chứng nhận, giải thưởng đã đạt được:
1. Đạt TOP 30 sản phẩm – dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng 2017

I. CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT XÂY DỰNG BIOGAS VIỆT
STT

Ngành nghề
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống Biogas.

1.

Mã
ngành
4329

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Chi tiết:
2.

-

Bán buôn thiết bị sử dụng khí sinh hoc;

-

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện,

4659

động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
3.

4649
-

Bán buôn thiết bị nhà bếp;

-

Bán buôn đồ dùng điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4.

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

4933

5.

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại.

3822

Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
6.

-

Sản xuất các sản phẩm bằng chất liệu nhựa composite;

-

Gia công, bộc lót, chống thấm bằng chất liệu nhựa composite;

-

Sản xuất hầm bể Biogas bằng nhựa composite, thiết bị khí

2220

sinh học và dụng cụ gia đình.
7.

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4653

1. Lắp đặt hệ thống Biogas

2. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.

3. Thiết bị, đồ dùng cho gia đình

4. Xử lí, tiêu hủy rác.

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic

6. Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lí nước thải

► Tư vấn thủ tục môi trường:
▪ Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC);
▪ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
▪ Lập kế hoạch bảo vệ môi trường;
▪ Lập đề án bảo vệ môi trường.

► Tư vấn giám sát chất lượng môi trường:
▪ Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường;
▪ Lập hồ sơ báo cáo xả thải;
▪ Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
▪ Lập hồ sơ xin phép đấu nối.
► Tư vấn thủ tục khai thác nước:
▪ Lập đề án khai thác nước dưới đất;
▪ Lập báo cáo khai thác nước dưới đất.
► Công trình:
▪ Hệ thống Cấp – Thoát nước;
▪ Xử lý nước cấp;

▪ Xử lý nước thải;
▪ Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
► Lĩnh vực chính:
▪ Lập dự án đầu tư;
▪ Tư vấn công nghệ;
▪ Tư vấn thiết kế;
▪ Thẩm tra thiết kế;
▪ Lập tổng dự toán.
► Lĩnh vực khác:
▪ Tư vấn đấu thầu;
▪ Tư vấn giám sát;
▪ Tư vấn quản lý dự án
► Xử lý nước ngầm:
▪ Hàm lượng Fe, Mn, CaCO3, MgCO3 cao;
▪ Công nghệ: Oxy hóa, lắng, lọc,
▪ khử trùng.
► Xử lý nước mặt:
▪ Hàm lượng SS cao;
▪ Công nghệ: Khuấy trộn, lắng, lọc,
khử trùng.
► Xử lý nước nhiễm mặn:
▪ Hàm lượng muối NaCl, Na2SO4 cao;
▪ Công nghệ: Trao đổi ion, R.O.

► Xử lý nước bậc cao:
▪ Khử khoáng, tinh khiết, khử cứng:
dược phẩm, bệnh viện, nồi hơi, thủy sản,
sơn,…;
▪ Công nghệ: Trao đổi ion, M.F, U.F, R.O

► Xử lý nước thải sinh hoạt:
▪ Bệnh viện, trường học, chung cư, cao ốc;
▪ Văn phòng, khu dân cư, nhà hàng;
▪ Khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại;
▪ Công nghệ: cơ học, vi sinh, khử trùng.
► Xử lý nước thải công nghiệp:
▪ Dệt nhuộm, giấy, thủy sản, thực phẩm,
▪ Dược pha63m, mực in, Khu công nghiệp;
▪ Công nghệ: cơ học, lý hóa học, vi sinh,
▪ Khử trùng, oxy hóa bậc cao.
► Xử lý nước thải bậc cao:
▪ Tái sử dụng nước;
▪ Công nghệ: lọc, oxy hóa, U.F, M.B.R.

► Xử lý nước thải dạng Modul:
▪ Trung tâm y tế, khách sạn, văn phòng;
▪ Công nghệ: A2O, AO, MBBR, MBR, UF.
► Thiết bị quan trắc môi trường:
Xuất xứ: Mỹ/ EU/ Nhật/ Đài Loan.
▪ Thiết bị quan trắc môi trường;
▪ Thiết bị phòng thí nghiệm;
▪ Thiết bị đo lưu lượng nước thải.

▪

► Thiết bị xử lý môi trường:
Xuất xứ: Mỹ/ EU/ Nhật/ Đài Loan.
Máy thổi khí;
▪ Máy bơm nước thải;
▪ Máy khuấy chìm;
▪ Motor khuấy hóa chất;
▪ Bơm định lượng hóa chất;
▪ Đĩa phân phối khí.

► Thiết bị, vật tư Cấp – Thoát nước:
Xuất xứ: Nhật/ Đài Loan/ Trung Quốc/
Việt Nam.
▪ Máy bơm nước sạch;
▪ Motor khuấy hóa chất;
▪ Ống và phụ kiện gang;
▪ Vale, adaptor, coupling,…
► Hóa chất xử lý nước:
Xuất xứ: EU/ Trung Quốc/ Việt Nam.

II. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH
DOANH CHÍNH
1/ Dự án
+ Thực hiện các dự án, công trình xây dựng và lắp đặt hệ thống Biogas xử lý nước thải
chăn nuôi theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
+ Thực hiện các dự án, công trình xây dựng và lắp đặt hệ thống Hồ Cảnh Quan.
+ Tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về bảo về môi trường ở
các cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.
+ Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ và thi công cho chủ đầu tư phù hợp với đặc
điểm của từng loại nước thải, từng loại địa hình cụ thể
+ Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sau bán hàng: Bàn giao, hướng dẫn vận hành và khai
thác công trình sau khi hoàn thành. Đặc biệt tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao các công
nghệ khai thác và sử dụng hiệu quả các phụ phẩm Khí sinh học giúp chủ đầu tư thu hồi
vốn trong thời gian nhanh nhất.
2/ Sản xuất và thương mại.
+ Sản xuất các sản phẩm từ Plastic:
+ Sản xuất các sản phẩm bằng chất liệu Composite;
+ Gia công, bọc lót, chống thấm bằng chất liệu Composite;
+ Sản xuất hầm bể Biogas bằng Composite, thiết bị khí sinh học và dụng cụ gia đình.
+ Bán các sản phẩm liên quan đến Biogas:
+ Bán các liên quan đến lắp đặt hệ thống hầm Biogas cho các công ty xây dựng và lắp
đặt hệ thống Biogas;
+ Bán các thiết bị thiết bị khí sinh học và dụng cụ gia đình cho các đại lý phân phối; và
trực tiếp đến các gia đình hộ tiêu dùng.
3/ Hợp tác và chuyển giao công nghệ.

Công nghệ môi trường: Đã tiếp nhận công nghệ Thiết bị khí sinh học KT31 của Trung
tâm công nghệ Khí sinh học Việt Nam ( do TS: Nguyễn Quang Khải – nguyên Viện
trưởng Viện năng lượng thực hiện chuyển giao ), tham gia hầu hết các lớp đào tạo, tập
huấn của Bộ Nông nghiệp ,Cục chăn nuôi về các dự án Khí sinh học ở Việt Nam.
Công nghệ lọc khí: Đã tiếp nhận công nghệ lọc khí tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực
lọc khí sinh học của CHLB Đức; nhập khẩu và phân phối độc quyền vật liệu lọc
Ferrosrop(s) tại Việt Nam.
Nghiên cứu và phát triển bền vững: kết hợp chặt chẽ với các Viện Quản lí môi trường
TPHCM, Viện chăn nuôi Nam Bộ, Trường Đại học công nghiệp TPHCM, Đại học
Nông Lâm, Đại học Hoa Sen, Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ ……Nghiên cứu và chuyển
giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và hệ sinh
thái.

III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỰ ÁN BIOGAS DO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
XÂY DỰNG BIOGAS VIỆT ĐÃ HOÀN THÁNH VÀ ĐANG THỰC HIỆN
1. Tên dự án: RRA
- Địa điểm: Huyện Củ Chi, tp HCM
- Đặc trưng: Nước thải chăn nuôi bò sữa của các hộ gia đình
- Quy mô: 185 công trình ở các xã: An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành: 01/2017
- Công nghệ áp dụng: Hầm KSH Composite, hầm KSH màng HPDE
- Khách hàng: Đại diện Tổ Chức Phi chính phủ Pháp tại Việt Nam

2. Tên dự án: “Chăn nuôi bò khép kín”
- Địa điểm - Quy mô: 15 CT ở các xã An Tây, Phú An, thị xã Bến Cát; huyện Củ Chi;
Thành phố Sóc Trăng.
- Công suất: 3 – 10 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 09/2017
- Công nghệ áp dụng: Hầm KSH Composite, hầm KSH màng HPDE
- Khách hàng: Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

3. Tên dự án: “XLNT Chăn nuôi heo bằng công nghệ Biogas trại Tám Do”
- Địa điểm: Tân Phú, Đồng Nai
- Đặc trưng: Nước thải chăn nuôi heo
- Công suất: 800m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 10/2017
- Công nghệ áp dụng: XLNT Chăn nuôi heo bằng công nghệ Biogas
- Khách hàng: Trại heo Tám Do

4. Tên dự án: XLNT Chăn nuôi vịt bằng công nghệ Biogas – Trại Phú Xuân
- Địa điểm: xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
- Đặc trưng: Nước thải chăn nuôi vịt
- Công suất: 3.200 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 4/11/2017
- Công nghệ áp dụng: XLNT Chăn nuôi vịt bằng công nghệ Biogas
Khách hàng: Trại vịt Phú Xuân

5. Tên dự án: Thí điểm dự án “Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo QĐ số 50
của thủ tướng chính phủ 06/2014”
- Địa điểm: tất cả các huyện thị xã thuộc tỉnh Bình Dương
- Đặc trưng: Nước thải chăn nuôi nông hộ
- Công suất: dưới 100 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 10/2017
- Công nghệ áp dụng: Hầm KSH Composite, hầm KSH màng HPDE
- Khách hàng: Các hộ dân chăn nuôi thuộc tỉnh Bình Dương

6. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống XLNT chế biến thủy sản
- Địa điểm: Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Đặc trưng: Nước thải chế biến thủy sản
- Công suất: 200 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 11/2017
- Công nghệ áp dụng: XLNT chế biến thủy sản bằng công nghệ Biogas
- Khách hàng: Công ty cổ Phần XNK thủy sản Cửu Long

7. Tên dự án: Hồ Cảnh Quan Quận 7
- Địa điểm: Khu Liên hợp căn hộ cao cấp LAVIDA PLUS Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
- Đặc trưng: Thuộc Khu căn hộ cao cấp Lavida+ yêu cầu mỹ quan cao
- Quy mô: 2 hecta
- Hoàn thành: tháng 10/2017
- Công nghệ áp dụng: Thi công hàn màng bằng máy chuyên dụng, phối cảnh theo yêu
cầu.
- Khách hàng: Công ty Cổ phần xây dựng 756

8. Tên dự án: Xử lý nước thải chăn nuôi vịt Trại Lê Mạnh Cường
- Địa điểm: ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
- Đặc trưng: Nước thải chăn nuôi vịt
- Công suất: 50 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 03/2019
- Công nghệ áp dụng: XLNT chăn nuôi vịt bằng công nghệ Biogas và công nghệ sinh học
- Khách hàng: Lê Mạnh Cường

9. Tên dự án: Xử lý nước thải chăn nuôi heo Trại Quỳnh Trung
- Địa điểm: ấp An Tâm, xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
- Đặc trưng: Nước thải chăn nuôi heo
- Công suất: 450 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: Đang thực hiện
- Công nghệ áp dụng: XLNT chăn nuôi heo bằng công nghệ Biogas và công nghệ sinh
học
- Khách hàng: Nguyễn Thành Quá

10. Tên dự án: Công trình sửa chữa nâng cấp hệ thống Biogas + Xử lí nước rỉ rác bãi
rác Đa Phước
- Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải, xã
Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Đặc trưng: Nước rỉ rác
- Công suất: 850 m3/ ngày.đêm
- Hoàn thành: 09/2018
- Công nghệ áp dụng: Xử lý sinh học (Công
nghệ xử lý theo mẽ cải tiến ICEAS)
- Khách hàng: Công ty: Tribat - Sài Gòn
Xanh

11. Các dự án khác của Nhân viên Công ty đã thực hiện:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

TÊN CÔNG TRÌNH
Hệ thống xử lý nước thải KCN AMATA
Giai đoạn 3
Hệ thống xử lý nước thải KCN Sông
Mây Giai đoạn 1
Nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải KCN
AMATA Giai đoạn 1&2
Hệ thống xử lý nước thải KCN Tân
Trường
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Giấy
TISSUE DIANA
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Dệt
Sợi DAMSAN
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Xăng
Sinh Học - Dung Quốc (ETHANOL)
Hệ thống xử lý nước thải KCN Quế Võ 3

Hệ thống xử lý nước thải Trại Chăn nuôi
Hòa Phước
Hệ thống xử lý nước thải Khu dân cư
10
Nam Long - Hồng Phát
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sản
11
xuất Thực phẩm Miền Tây
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sản
12
xuất Café Trung Nguyên
9

CÔNG SUẤT

ĐỊA ĐIỂM

3,000m3/ngày

ĐỒNG NAI

4, 000m3/ngày

ĐỒNG NAI

2, 000m3/ngày

ĐỒNG NAI

2, 000m3/ngày

HẢI DƯƠNG

3, 000m3/ngày

BẮC NINH

600m3/ngày

THÁI BÌNH

5, 000m3/ngày

QUẢNG NGÃI

2, 000m3/ngày

BẮC NINH

1, 000m3/ngày

BÌNH PHƯỚC

525m3/ngày

CẦN THƠ

500m3/ngày

CẦN THƠ

500m3/ngày

BÌNH DƯƠNG

HÌNH ẢNH CÁC TIÊU BIỂU CÔNG TRÌNH

