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Thư Ngỏ
Kính chào Quý công ty!
Lời đầu tiên, Công ty cổ phần quan trắc môi trường MKV xin gửi lời chúc sức
khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý Công ty, chúc Quý Công ty ngày càng phát
triển và thành công. Xin cảm ơn Quý Công ty đã cho phép chúng tôi trở thành người bạn
đồng hành cũng như đã dành sự tín nhiệm và ứng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi
đang cung cấp.
Công ty cổ phần Quan trắc môi trường MKV, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
và các quy định hiện khác của nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty chúng
tôi là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực môi trường và an toàn vệ
sinh lao động với các dịch vụ sau:
1. Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
2. Tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.
3. Đánh giá tâm sinh lý lao động và Ergonomy.
4. Quan trắc môi trường định kỳ
Công ty chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có năng lực, giàu kinh
nghiệm và có đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động đo đạc quan trắc.
Chúng tôi tự tin cung cấp những dịch vụ tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong cả nước.
Công ty cổ phần quan trắc môi trường MKV xin chân thành cảm ơn và kính chúc
Quý Công ty sức khỏe, thành công!

Nguyễn Đức Đông
Giám đốc
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Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MKV
Tên Tiếng Anh: MKV Environmental Monitoring Joint Stock Company
Tên viết tắt: MOI TRUONG MKV ,.JSC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500604155
Thay đổi lần 1 ngày: 09 tháng 10 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp.
Giám Đốc: Ông Nguyễn Đức Đông
Điện thoại: 0211.6.272829
Email: hse.mkv@gmail.com | Website: www.moitruong.mkv.vn
Địa chỉ ĐKKD: Số nhà 6A, Ngõ 17 đường Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm,
Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Số 23 đường Ngô Gia Tự, Phường Khai Quang, Thành phố
Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC
ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT

PHÒNG MÔI
TRƯỜNG

PHÒNG TC - KT

PHÒNG KINH
DOANH

PHÒNG HÀNH
CHÍNH
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Giấy đăng ký kinh doanh

Hồ sơ pháp lý
4

Công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Hồ sơ pháp lý
5
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Lĩnh vực hoạt động
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QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Quan trắc môi trường lao động theo Nghị
định 44/2016/NĐ-CP. Thực hiện đo đạc, kiểm
tra và đánh giá các yếu tố: Vi khí hậu, ánh sáng,
tiếng ồn, điện từ trường, phóng xạ, bụi, hơi khí
độc, đánh giá yếu tố tâm sinh lý và ecgonmy...
có tác động tới sức khoẻ người lao động

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Môi trường nước thải và không khí mà
Doanh nghiệp đang xả thải ra môi trường cũng
cần được chú trọng. Với dịch vụ quan trắc môi
trường, MKV sẽ giúp Doanh nghiệp có được
số liệu chính xác cũng như có phương án xử lý
tốt nhất nếu các chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn
đảm bảo theo quy định của pháp luật.

ĐO KIỂM NGUỒN NƯỚC
Đo kiểm chất lượng nguồn nước lọc, nước
sinh hoạt đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ngoài
ra, MKV cũng cung cấp dịch vụ kiểm tra chất
lượng nước thải sau khi được xử lý tại Doanh
nghiệp, đảm bảo nguồn nước thải an toàn và
không ảnh hưởng tới môi trường.

TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
Tư vấn lập hồ sơ vệ sinh môi trường, lập
báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
lập kế hoạch bảo vệ môi trường... và các hồ sơ
liên quan tới lĩnh vực môi trường mà doanh
nghiệp phải thực hiện. Tuân thủ đúng quy định
của Nhà nước.
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Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Nỗ lực đổi mới vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực
an toàn - sức khoẻ - môi trường tại Việt Nam. Phục vụ tốt nhất các yêu cầu
của quý khách hàng.

SỨ MỆNH

- Tạo ra những dịch vụ chuyên nghiệp, tin cậy, tận tâm trong lĩnh vực môi
trường để từ đó đồng hành cùng các đối tác mang lại những giá trị tốt nhất
cho doanh nghiệp với phương châm “Tận tâm vì lợi ích khách hàng”.
- Mang lại những giải pháp hữu ích, trọn gói, nhanh chóng và tiện lợi đáp
ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là điều mà chúng tôi luôn tâm
niệm hướng tới.
- Uy tín và chất lượng dịch vụ luôn được xem là kim chỉ nam cho mỗi hoạt
động của công ty.
- Tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của công ty nói
riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.
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Nhân sự chủ chốt
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Với đội ngũ cán bộ của Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi
trường. Chúng tôi luôn tự tin sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu đối của Quý công ty. Triển
khai, hoàn thành đúng thời gian thực hiện Hợp đồng với các đối tác, đảm bảo đạt yêu
cầu chất lượng.

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Minh Việt

Thạc sĩ hoá học

2

Lê Huy Hiến

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

4

Nguyễn Anh Tuấn

Kỹ sư đánh giá tâm sinh lý & Ecgonomy

5

Nguyễn Đình Minh

Bác sĩ
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Trương Tùng

Kỹ sư môi trường
Bác sĩ

Kỹ sư môi trường

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
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CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Chứng chỉ quan trắc
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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

Năng lực thiết bị

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Tên thiết bị
Kimoto – Handy Sampler HS-7
(Japan)
SKC 224- PCXR8KD
(USA)
Anemometer HT-9819
(Taiwan)
Lutron HT-350
(Taiwan)
Extech EN 100
(Taiwan)
Extech HT 30
(China)
Total Meter SL4202
(Taiwan)
Rion NL 04
(Japan)
Inspector
(USA)
Laser Dust Moritor LD-1
(USA)
Casella Microdust Pro
(England)
Bơm Gastec GV-110S
(Japan)
Huatec HG-6360
(China)
Lutron EMF-829
(Taiwan)
HI-3603
(England)
Light Metre LX 1010B
(Taiwan)

Tính năng

Tình trạng

-Lấy mẫu không khí với ống thủy tinh,
Hoạt động tốt
fitter, túi.
-Lấy mẫu bụi với giấy lọc.
Bơm lấy mẫu không khí

Hoạt động tốt

Máy đo tốc độ gió

Hoạt động tốt

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ điểm
Hoạt động tốt
sương.
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm

Hoạt động tốt

Máy đo bức xạ nhiệt

Hoạt động tốt

Máy đo cường độ âm thanh

Hoạt động tốt

Máy đo độ ồn giải tần

Hoạt động tốt

Máy đo phóng xạ

Hoạt động tốt

Máy đo bụi

Hoạt động tốt

Phát hiện thời gian thực các bụi, khí và
Hoạt động tốt
sol trong không khí.
Bơm hút đo khí độc bằng ống phát
Hoạt động tốt
hiện nhanh
Máy đo độ rung.
Hoạt động tốt
Vận tốc 10Hz tới 1KHz
Máy đo điện từ trường

Hoạt động tốt

Máy đo điện từ trường

Hoạt động tốt

Máy đo cường độ ánh sáng

Hoạt động tốt

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tên thiết bị
SIRIUS ST-501
(Taiwan)
Testo 535
(Germany)
Casella Vortex Standard 2
(England)
Drager Multiwam II
(Germany)
Extech SL 400
(USA)
Debit Metre 6150 B
(France)
Máy đo nhiệt độ DT8580
(Taiwan)
Kính hiển vi JSZ5B
(China)
Sibata HV1000R
(Japan)
Omron HEM-6121
(Japan)
Smartsensor AS8700A
(China)
SENKO SP-SGT-SO2
(Korea)
Sicon456-Brucker
(USA)
IA 300-Toa
(Japan)
DR/6000-Hach
(USA)
AAS-350-Jena
(Germany)
Và các trang thiết bị hiện đại khác

Tính năng

Tình trạng

Máy đo CO2

Hoạt động tốt

Máy đo CO2

Hoạt động tốt

Máy bơm lấy mẫu không khí

Hoạt động tốt

Máy đo khí độc cầm tay

Hoạt động tốt

Máy đo liều tiếng ồn cá nhân

Hoạt động tốt

Máy đo phóng xạ

Hoạt động tốt

Máy đo nhiệt độ từ xa. Dải đo từ
-50°C ~ 580°C

Hoạt động tốt

Kính hiển vi soi nổi

Hoạt động tốt

Năng lực thiết bị

STT

Máy lấy mẫu bụi lưu lượng tốc độ cao Hoạt động tốt
Máy đo nhịp tim & huyết áp

Hoạt động tốt

Máy đo khí CO

Hoạt động tốt

Máy đo khí SO2

Hoạt động tốt

Máy sắc ký ion GC

Hoạt động tốt

Máy sắc ký ion IC

Hoạt động tốt

Máy quang phổ UV/VIS

Hoạt động tốt

Máy hấp thụ nguyên tử AAS

Hoạt động tốt

11

CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MKV

Nguyên tắc hoạt động
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1. Mục tiêu hoạt động:

Trở thành một Công ty uy tín và lớn mạnh tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất cho
người lao động, các cổ đông, các đối khác, khách hàng và xã hội.

2. Nguyên tắc hoạt động:

- Hợp tác - các bên cùng có lợi (Win-Win): Tiềm năng của các bên liên quan là cán bộ công
nhân viên công ty, khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng xã hội sẽ được Công ty tôn trọng
sử dụng tối đa để tạo nên sức mạnh tập thể lớn hơn và đặt được những mục tiêu đề ra. Việc hợp
tác này sẽ được thực hiện trên cơ sở tông trọng lợi ích lẫn nhau.
- Phát triển bền vững: Mọi hoạt động của Công ty đều dựa trên cơ sở cân nhắc việc phát
triển nhẵm thoả mãn các yêu cầu hiện tại, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong tương
lai.
- Hiệu quả: Mọi hoạt động của Công ty đều dựa trên cơ sở cân nhắc việc đảm bảo hiệu quả
về chi phí nhằm giảm giá thành sản xuất và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ đó tăng lợi ích
cho chủ đầu tư, các cổ đông. Mọi rủi ro đều cần được tính toán. Công ty luôn cố gắng để biến sức
mạnh của các bên liên quan trở thành sức mạnh của tập thể - của Công ty.
- Minh bạch: Mọi hoạt động của Công ty đều được ghi chép đầy đủ, chính xác và công
khai minh bạch đối với các cổ đông, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công chúng, trừ trường
hợp cần được bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Vai trò

- Đối với Cán bộ công nhân viên Công ty: Công ty tạo dựng một môi trường làm việc
chuyên nghiệp với thu nhập ngày càng gia tăng, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội đào tạo
và phát triển đồng hành cùng Công ty. Chất lượng dịch vụ bên trong ngày càng được phát triển.
- Đối với cổ đông: Công ty duy trì sự phát triển của Công ty theo hướng phát triển bền
vững, quản lý Công ty minh bạch và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Giá trị cổ phần ngày càng tăng.
- Đối với nhà cung cấp: Công ty luôn chia sẻ các kế hoạch, cơ hội với các nhà cung cấp để
giúp Công ty có được giá trị tốt nhất từ việc mua hàng hoá dịch vụ qua mối quan hệ dài hạn và
có lợi cho đôi bên.
- Đối với khách hàng: Công ty mong muốn hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, tạo thông tin 2
chiều và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
Đối với cộng đồng và xã hội: Công ty luôn tạo giá trị hữu ích và thân thiện với môi trường.
Góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
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CHẤT LƯỢNG
Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố tất yếu quyết định
sự thoả mãn của khách hàng. Đây là chìa khoá thành
công của mọi doanh nghiệp. MKV luôn xem việc đảm
bảo tiến độ cũng như chất lượng dịch vụ và sản phẩm là
mục tiêu chiến lược trong sự nghiệp phát triển của mình.

CHUYÊN NGHIỆP
Dịch vụ và sản phẩm của MKV
được vận hành bởi đội ngũ nhân sự
chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm
trong lĩnh vực chuyên môn. Các
khâu trong toàn bộ quá trình được
chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, tạo cho
khách hàng sự yên tâm.

CHÍNH SÁCH
HOẠT ĐỘNG

SÁNG TẠO
Tập thể ban lãnh đạo cùng đội ngũ
nhân sự không ngừng tìm tòi, phát
triển, cải tiến, nâng cao chất lượng
dịch vụ cũng như đổi mới quy trình
cung ứng nhằm phục vụ khách hàng
một cách tốt nhất.

NỖ LỰC
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể
đoàn kết, vững mạnh cùng sự ủng
hộ của quý khách hàng, MKV sẽ gặt
hái được nhiều thành công hơn nữa
trong tương lai.
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Đơn vị liên kết
1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HATICO VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mã số thuế: 0107529124
- Lĩnh vực liên kết: Phân tích môi trường đất, nước, chất thải, khí thải, không khí...

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÁ XANH VIỆT NAM
- Địa chỉ: Km 10.5, đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
- Mã số thuế: 0107642320
- Lĩnh vực liên kết: Phân tích môi trường nước, khí thải...

3. TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
- Địa chỉ: Số 99, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, TP Hà Nội
- Mã số thuế:0100792876
- Lĩnh vực liên kết: Phân tích các hơi khí độc...
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Giấy chứng nhận dịch vụ huấn luyện

Lĩnh vực khác

Ngoài lĩnh vực môi trường, Công ty MKV còn hoạt động thêm các lĩnh vực về đào tạo
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP; huấn luyện an toàn hoá
chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP; huấn luyện sơ cấp cứu theo Thông tư 19/2016/TT-BYT;
huấn luyện kỹ thuật an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT và dịch vụ kiểm định kỹ thuật
an toàn đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định
của Nhà nước. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, chúng tôi không ngừng nỗ
lực để ngày càng phát triển, tìm ra nhiều phương pháp cả tiến chất lượng dịch vụ để phục vụ
nhu cầu của Quý khách hàng được tốt hơn.
Giấy chứng nhận dịch vụ kiểm định
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Khách hàng tiêu biểu
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LỜI CẢM ƠN

Công ty Cổ phần quan trắc môi trường MKV xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành
nhất đến Quý khách hàng/Đối tác đã tin tưởng, hợp tác và ủng hộ chúng tôi trong
quãng thời gian qua.
Được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý Khách hàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của chúng tôi trong thời gian qua, Công ty Cổ phần quan trắc môi trường MKV đã đạt
được những thành quả rất đáng tự hào, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc
trong những bước tiến đầu.
Với Công ty Cổ phần quan trắc môi trường MKV, tài sản và giá trị lớn nhất chính
là lòng tin, là sự ủng hộ của Quý khách hàng/Đối tác với những sản phẩm dịch vụ mà
Công ty cung cấp cũng như đối với mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chân thành mà
chúng tôi luôn dành cho khách hàng.
Kính chúc Quý khách hàng/Đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh
vượng. Công ty Cổ phần quan trắc môi trường MKV luôn mong muốn được đồng hành
và sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng/Đối tác trên con đường phát triển mạnh mẽ và
bền vững của mình.

Trân trọng!

Thank You!

CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MKV
VP Giao dịch: Số 23 Ngô Gia Tự, Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

0211 6 272829  |  0788.077.555
cskh@mkv.vn
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https://moitruong.mkv.vn

