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CHỦ ĐẦU TƯ

Environmental Control

Center (ECC)

Trụ sở: Tokyo, Nhật Bản

Lĩnh vực kinh doanh:

▪ Quan trắc, tư vấn môi trường

▪ Lập ĐTM

▪ Xử lý ô nhiễm môi trường

Giải Pháp Môi Trường

Đại Đồng (DECOS)

Trụ sở: Văn Lâm, Hưng Yên

Lĩnh vực kinh doanh:

▪ SX và KD viên đốt RPF

▪ Tái chế, mua bán phế liệu

▪ Tư vấn môi trường



Lĩnh vực kinh doanh

Quan trắc, phân tích môi trường

Khảo sát, phân tích, đánh giá chất

lượng môi trường trên các nền mẫu:

nước, khí, môi trường lao động, đất,…

Đánh giá tác động môi trường

Khảo sát, đo lường hiện trạng các dự án

trước khi đi vào triển khai. Lập các giả thiết,

mô hình tác động của dự án đến MT-XH

Tư vấn môi trường

• Tư vấn các giải pháp xử lý chất thải

• Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá

trình sản xuất

• Tư vấn luật môi trường, khảo sát thị

trường trước khi quyết định đầu tư,…



Tổng quan các giai đoạn dự án
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TRƯỚC DỰ ÁN

• Đánh giá tác động MT

• Kế hoạch bảo vệ môi

trường
TRONG DỰ ÁN

Phân tích thử, vận hành

thử các hệ thống, công

trình bảo vệ môi

trường,…

SAU DỰ ÁN

• Báo cáo giám sát MT

• Đề án BVMT

• Hồ sơ sổ chủ nguồn thải

• Hồ sơ xả thải

• Giấy phép khai thác nước

• Xây dựng KH và biện

pháp phòng ngừa sự cố

hóa chất

• Quan trắc định kỳ,…
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