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Thư ngỏ
Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác!
Lời đầu tiên, Chúng tôi – Công ty CP Giải Pháp Môi Trường ARES (Tên trước đây: Công ty CP Công
nghệ Môi Trường Xanh), gửi đến Quý vị cùng gia đình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp tiên phong và là một thương hiệu uy tín ở khu vực Đồng Bằng
Sông Cửu Long về cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường. Sau 15 năm hình thành và phát triển, với
tầm nhìn đến năm 2020 trở thành “Top 10” doanh nghiệp cung cấp giải pháp xử lý nước thải tốt nhất Việt
Nam. Hiện nay chúng tôi đang thực sự vươn xa đến các tỉnh phía Bắc với các dự án ở Thanh Hoá, Hà Nội,
Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên,...
Chúng tôi cam kết sứ mệnh “Thực hành và lan toả lối sống có đạo đức và có trách nhiệm với cộng
đồng”. Với sứ mệnh này, Chúng tôi ước mơ “Một ngày không xa, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam sẽ
nhận trách nhiệm phụng sự và chọn hạnh phúc chân thực làm mục tiêu để phát triển bền vững”. Chúng
tôi luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của chính mình, luôn tin rằng Quý khách hàng và Quý đối
tác chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất trên con đường cùng nhau hiện thực ước mơ và sứ
mệnh đáng giá này.
Sau 15 năm trải nghiệm, Chúng tôi đã có một đội ngũ chuyên gia tầm cỡ, có kinh nghiệm tư vấn –
thiết kế – thi công – chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường trong nhiều lĩnh vực. Và đội ngũ này luôn
được đào tạo chuyên sâu, ứng dụng công nghệ mới – vật liệu mới – thiết bị mới. Chúng tôi sẵn sàng đáp
ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng qua các phương thức hợp tác linh hoạt với giá cả hợp lý,
bảo hành tận tâm.
Chúng tôi tin rằng “Bằng nhiều cách, mỗi người đều có đủ khả năng chăm sóc và bảo vệ hành tinh
xinh đẹp này để làm gia tài thiết thực trao tặng cho con cháu của chúng ta”. Niềm tin này đã giúp Chúng
tôi kết nối được với các khách hàng và đối tác lớn trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia. Và
ngay giờ phút này, với lòng tin tương tự, chúng tôi cũng mong ước có được thêm một người bạn đồng
hành là chính Quý vị – người đọc lá thư này.
Chúng tôi biết ơn vì sự chọn lựa của Quý vị đã đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ sự sống mà cả
thế giới và đất nước đang kêu gọi. Chúng tôi xin gửi đến Quý vị lời chúc sức khỏe – an lành và thịnh vượng.
Trân trọng kính chào.

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ARES
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Về chúng tôi
Công ty CP Giải Pháp Môi Trường ARES (ARES Environmental Solution JSC - viết tắt là
ARES EN JSC) , tên trước đây: Công ty CP Công nghệ Môi Trường Xanh (Green Environment
Technology JSC), được thành lập từ tháng 10 năm 2003. Công ty ARES ra đời và phát triển trong bối
cảnh ngành chế biến cá tra xuất khẩu phát triển đỉnh điểm tại khu vực đầu nguồn sông Hậu, sông
Tiền thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ rồi lan sang các tỉnh lân cận. Thời kỳ này có rất
nhiều nhà máy đông lạnh thủy sản ra đời khắp khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long, cũng là lúc nhu
cầu cần có một công ty uy tín cung cấp giải pháp xử lý nước thải, cung cấp các giải pháp bảo vệ môi
trường. Và Công ty ARES đã đảm bảo các điều kiện cần thiết của một nhà thầu đủ năng lực, Chúng
tôi đã ký kết hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Đại Tây Dương –
Cần Thơ (công suất 3.000 m³/ngày.đêm), Công ty CP Nam Việt – An Giang (công suất 2.600
m³/ngày.đêm), Công ty Thủy sản NTSF Cần Thơ (công suất 2.000 m³/ngày.đêm), Công ty Thủy Hải
sản An Phú – Đồng Tháp (công suất 1.500 m³/ngày.đêm), Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long - An
Giang (công suất 800 m³/ngày.đêm), …
Công ty ARES là một tổ chức tư nhân tiên phong tại khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long trong
lĩnh vực cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty ARES không
ngừng lớn mạnh và liên tục phát triển, luôn là một trong những công ty hàng đầu của Miền Nam tham
gia thị trường tư vấn, thi công và chuyển giao công nghệ cho các dự án bảo vệ môi trường. Hiện tại,
Công ty ARES đã mở thị trường đến các tỉnh Miền Bắc như Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Hải
Phòng, Thái Nguyên,… Và phát triển thêm các công nghệ mới tối ưu hóa các trạm xử lý nước thải
thuộc các lĩnh vực như sản xuất bột giấy, giặt mài, chăn nuôi, khu công nghiệp, khu dân cư, bệnh viện.
Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty ARES đang nỗ lực đóng góp tích cực cho
các công tác xã hội, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp
như tổ chức liên tục các hội thảo với nội dung lan tỏa việc thực hành lối sống đạo đức, trách nhiệm và
phụng sự xã hội; tài trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm bảo vệ môi
trường; các hoạt động từ thiện hướng đến trẻ em nghèo và sinh viên hiếu học, …Với các hoạt động
dài hạn, thiết thực và nhiều ý nghĩa này, Công ty ARES tự hào là một doanh nghiệp cộng đồng.
Công ty ARES đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp những công trình có chất lượng cao và dịch
vụ hậu mãi tốt nhất nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng và đối tác, cũng như đóng
góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của đất nước mà cả xã hội đang kêu gọi. Với 15 năm
kinh nghiệm, chúng tôi rất tự tin vào kỹ năng điều hành doanh nghiệp cũng như năng lực về kỹ thuật
tốt nhất nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khác hàng.
Bằng thái độ tử tế, luôn nhận trách nhiệm về mình và phục vụ tận tâm, Chúng tôi đang tìm kiếm
và mong ước được kết nối thêm thật nhiều khách hàng, đối tác cùng đồng hành trên con đường kiến
tạo môi trường an toàn cho cộng đồng.
Hãy chung tay với Chúng tôi để cuộc sống thêm tươi đẹp.
Trân trọng.
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BẢN TUYÊN NGÔN
Chúng tôi tuyên bố là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích cộng đồng, kết nối
những cá nhân, doanh nghiệp – tổ chức thiện nguyện và có cùng tâm huyết bảo
vệ sự sống. Chúng tôi tuyên bố là một trong những doanh nghiệp luôn dẫn đầu
trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp xử lý nước thải tốt nhất ở Việt Nam
Chúng tôi là những người luôn ứng xử có đạo đức, nhận trách nhiệm về mình và
sống là để phụng sự xã hội. Chúng tôi có khát vọng cống hiến cho sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.
Chúng tôi cam kết mang lại sự phục vụ tận tâm, linh hoạt, đồng hành, cung cấp
các sản phẩm chất lượng với chế độ bảo hành – bảo trì nhanh chóng và trách
nhiệm cao.
Chúng tôi kêu gọi mọi người kết nối và nhận trách nhiệm, cùng nhau chăm sóc
hành tinh xinh đẹp này để làm gia tài thiết thực trao tặng cho con cháu của
chúng ta.

SỨ MỆNH
Công ty CP Giải Pháp Môi Trường ARES lan tỏa lối sống có đạo đức và có trách
nhiệm với cộng đồng.
Life Protection Brand

TẦM NHÌN
Một ngày không xa, tất cả các Doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận trách nhiệm phụng
sự và chọn hạnh phúc chân thực làm mục tiêu để phát triển bền vững.

MỤC TIÊU
Trước năm 2020, Công ty CP Giải Pháp Môi Trường ARES thuộc Top 10 Doanh
nghiệp cung cấp giải pháp xử lý nước thải tốt nhất Việt Nam.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Khát Vọng

Trách Nhiệm

Đạo Đức

Phụng Sự
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Thiết kế, thi công các công trình
₫

Xử lý nước thải: nước thải khu công nghiệp, nước thải khu
dân cư, nước thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt, nước thải
chế biển thủy sản, nước thải sản xuất dược, nước thải chăn
nuôi, nước thải dệt nhuộm, nước thải giặt mài, nước thải chế
biến cao su.

₫

Chuyển giao các công nghệ mới trong lĩnh vực xử lý nước thải.

₫

Xử lý nước uống và nước sạch cấp cho sản xuất.

₫

Cung cấp các hóa chất, vật liệu, thiết bị xử lý môi trường.

Tư vấn thủ tục môi trường
₫

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Lập đề án
bảo vệ môi trường; Lập kế hoạch bảo vệ môi trường; Lập báo
cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

₫

Đề án xả thải; Đề án khai thác nước ngầm; Đề án khai thác nước
mặt; Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

₫

Tư vấn áp dụng các biện pháp và công nghệ sản xuất sạch hơn.
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Nguồn nhân lực
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES (Tên trước đây: Công ty CP Công nghệ Môi Trường
Xanh) là công ty chuyên cung cấp các giải pháp xử lý môi trường tiên phong tại khu vực Đồng bằng Sông
Cửu Long, hiện đang mở rộng thị trường đến các tỉnh phía Bắc. Thành lập từ năm 2003, bởi những nhân
tố tài năng, đam mê trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đội ngũ lãnh đạo Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES (Tên trước đây: Công ty CP Công Nghệ
Môi Trường Xanh) đều là những thành viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực môi trường, tài
chính. Trong suốt quá trình phát triển, Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ, tập trung
vào nghiên cứu công nghệ, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng.
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES (Tên trước đây: Công ty CP Công nghệ Môi Trường Xanh)
được hỗ trợ bởi những nhà tư vấn chiến lược, ứng dụng công nghệ đột phá, họ là những chuyên gia giàu
kinh nghiệm, đang cùng chung mục tiêu hoạch định cho việc chinh phục thị trường Việt Nam, mang đến
sự thịnh vượng chung cho tất cả các bên tham gia và cho cộng đồng.
Với chính sách nhân sự đãi ngộ, cơ hội phát triển, đào tạo phù hợp, liên tục, mỗi thành viên của
Công ty đều là những người mang trong mình giá trị Trách nhiệm – Đạo đức – Phụng sự, họ là những cá
nhân tự kỷ luật, không ngừng học hỏi và họ thật sự là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

BAN GIÁM ĐỐC
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA
BAN GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ

PHÓ GIÁM ĐỐC
DỰ ÁN

P. DỰ ÁN

PHÓ GIÁM ĐỐC
THƯỜNG TRỰC

P. MARKETING

P. CÔNG TRÌNH

P. TÀI CHÍNH

Trang 7

Nguồn nhân lực

Life Protection Brand

STT

Chuyên ngành

Số lượng dự tính
Năm 2020

Số lượng hiện tại
Năm 2017

1

Kỹ thuật môi trường

30

17

2

Khoa học môi trường

10

6

3

Kinh tế tài nguyên môi trường

5

2

4

Tài nguyên nước

3

2

5

Công nghệ sinh học

5

2

6

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3

1

7

Thạc sĩ Tài chính

1

0

8

Cử nhân Kế toán

6

4

9

Kỹ sư cơ khí

5

3

10

Kỹ sư xây dựng

5

4

11

Kỹ sư công nghệ hóa

3

2

12

Kỹ sư điện

3

2

79

45

Tổng
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Công ty CP
Hùng Vương

Công ty CP
Vĩnh Hoàn

Công ty CP CB Thủy Sản
Xuất khẩu Âu Vững

Công ty CP
Nam Việt

Công ty CP Đầu Tư
Nam Long - CN Cần Thơ

Công ty CP
Vincom Retail

Công ty TNHH
Shints BVT

Công ty CP Rau quả
Thực phẩm An Giang

Công ty CP
Thủy sản An Phú

Công ty CP
Thủy sản Kiên Giang

Công ty CP ĐT - PT
Đa Quốc Gia

Công ty CP Tập đoàn
Lộc Trời

Công ty CP Đầu Tư và
Xây Dựng An Giang

Công ty TNHH
Samho Việt Nam

Công ty CP Chế Bến
và XNK Thủy Sản
Cadovimex II

Công ty CP XNK
Nông sản Thực phẩm
An Giang
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Công ty TNHH SX TM
Huy Việt Tây Đô

Công ty TNHH H&L
Apparel Việt Nam

Công ty TNHH TS
Phương Đông

Công ty CP TS và
XNK Côn Đảo

Công ty CP TS
Sóc Trăng

Công ty TNHH
XNK TS Đông Á

Công ty CP XNK
TS An Giang

Công ty CP
CB và DV TS Cà Mau

Công ty TNHH TS
Trọng Nhân

Công ty CP XNK
TS Bến Tre

Công ty CP TS
CAFATEX

Công ty CP Gò Đàng

Công ty CP XNK TS
Cửu Long

Công ty XNK
TS Thanh Hóa

Công ty TNHH CB & XNK
TS Việt Trường

Công ty TNHH
Đại Thành
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Công ty CP
Thủy Sản NTSF

Công ty CP XNK TS
Cửu Long An Giang

Công ty CP Thủy Sản
Cà Mau

Công ty CP Chế biến
Thủy Sản Minh Hải

Công ty CP CB XNK
TS Hùng Cường

Công ty CP TM Vận
tải CBHS Long Hải

Công ty TNHH MTV CB
TP Xuất Khẩu Vạn Dức

Công ty TNHH TM
Tân Thành

Công ty CP BVTV
Sài Gòn - CN Đồng Tháp

Công Ty TNHH
Kovie Vina

Công ty CP
Tổ chức Nhà Quốc Gia

Công Ty TNHH
Lu Thai (Việt Nam)

Công ty TNHH MTV
KCN HIDICO

Tập đoàn Việt Úc

Công ty CP XNK
Thủy Sản An Mỹ

Công ty CP
Pilmico VHF
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UBND Tỉnh An Giang

Công ty CP XNKTổng Hợp
Giá Rai Bạc Liêu

Công ty CP Dược Phẩm
Agimexpharm

Tập đoàn
Hiệp Thanh

Sở Y Tế Tỉnh An Giang

Công ty TNHH MTV
Cấp nước Bạc Liêu

Bệnh viện ĐK TT
An Giang

Sở Tài nguyên Môi trường
Tỉnh An Giang

Công ty TNHH MTV
Công trình
Đô thị Sóc Trăng

Sở Y Tế TP
Cần Thơ

Công ty Điện lực
An Giang

Công Ty TNHH
TM DV Tấn Hưng

Công ty CP ĐTXD
Hồng Phát

Công Ty CP SX
XNK Phương Đông

Công ty CP Tư vấn và
Công ty CP Điện nước
Đầu tư Phát triển An Giang
An Giang
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ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khu vực Thới Thạnh, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800632592
www.moitruongxanh.vn | www.moitruongxanh.com | www.aresen.vn
moitruongxanhag@gmail.com | info@moitruongxanh.vn
Hotline: 0939.707.108

VĂN PHÒNG
AN GIANG

Số 18, Bờ kè Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
0296.3956668 | 0296.3957668 | 0296.3956669
HÀ NỘI

Toà nhà D22, ngõ 62, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotine: 0903.757.109

CHI NHÁNH

Số 16D, Trần Quang Diệu, P. 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0939.828.108

www.moitruongxanh.vn

