NỘI DUNG CHÍNH

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
CHẤT THẢI NGÀNH MAY MẶC

Công Ty Môi Trường Á Châu, tháng 04 năm 2020

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG Á CHÂU (MTAC)

Tên công ty

: Công Ty TNHH MTV SX TM DV Môi Trường Á Châu

Năm thành lập

: Năm 2009

Trụ sở chính

: 404 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp : 03 08 29 55 64
Điện thoại

: 1900 54 54 50

Email

: info@moitruongachau.com

Website

: www.moitruongachau.com

Tầm nhìn

: Trở thành công ty đầu tiên mà khách hàng lựa chọn khi sử dụng dịch vụ môi trường.

Sứ mệnh

: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI
NGÀNH MAY MẶC
1.

LỜI CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG
Kính chào Quý khách hàng:
Công Ty Môi Trường Á Châu (MTAC) chân thành
gửi lời cám ơn đến Quý khách hàng đã quan tâm và tham
khảo dịch vụ của MTAC.
Môi Trường Á Châu hoạt động từ năm 2009, từ nền
tảng của hoạt động thu mua phế liệu – hàng tồn ngành may
mặc. Đến nay, MTAC đã nâng cấp hoạt động này thành
nhà tư vấn giải pháp và thực hiện dịch vụ liên quan đến
quản lý chất thải cho ngành may mặc.
Xu hướng lựa chọn công nghệ xử lý:
Giải pháp mà MTAC lựa chọn ưu tiên theo thứ tự:
giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, đốt thu hồi
năng lượng, đốt – xử lý an toàn, chôn lấp có kiểm soát.
Tự hào về sản phẩm giẻ lau công nghiệp
Ngoài ra, MTAC tự hào là đơn vị trực tiếp tái sử dụng
vải vụn thành giẻ lau công nghiệp, có thị trường bán hàng
trên cả nước và xuất khẩu.
Cam kết
Môi Trường Á Châu cam kết là đơn vị có trách nhiệm
với nguồn tài nguyên “từ chất thải”, với công cuộc bảo vệ
môi trường, giữ gìn môi trường cho thế hệ tương lai.
Kính chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển,
thịnh vượng và không ngừng vươn xa!

2.

MỘT SỐ LOẠI CHẤT THẢI MAY MẶC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ĐƯỢC NHIỀU
KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN

Môi Trường Á Châu xin giới thiệu một số chất liệu của vải vụn và phương pháp tái sử dụng, tái chế được
nhiều nhà máy sản xuất tại Việt Nam lựa chọn. Tuy nhiên, để tối ưu được việc tái sử dụng, tái chế, thậm chí là hiệu
quả trong xử lý thì phân loại chất thải là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Bên dưới là một số giải pháp tái sử dụng - tái chế chất thải được nhiều khách hàng ngành may mặc tại Việt
Nam áp dụng.
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3. KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI MAY MẶC ĐÃ QUẢN LÝ



Tấn chất thải may mặc trung bình mỗi năm tính từ năm 2016 đến năm
2019) mà Môi Trường Á Châu tư vấn quản lý và thực hiện giải pháp
xử lý không chôn lấp.



Tấn chất thải may mặc trung bình mỗi năm (tính từ năm 2016 đến
năm 2019) mà Môi Trường Á Châu tư vấn quản lý bằng giải pháp tái
sử dụng - tái chế.

48,000

38,400
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4.

MỘT SỐ DỊCH VỤ CHẤT THẢI MÀ MÔI TRƯỜNG Á CHÂU CUNG CẤP
TƯ VẤN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI
Giới thiệu:
Là dịch vụ giúp khách hàng phân loại chất thải theo đúng quy định pháp
luật đồng thời hướng đến tiết kiệm chi phí trong tương lai.
Đặc điểm:
Miễn phí

PHÂN TÍCH CHẤT THẢI
Giới thiệu
Là dịch vụ chứng minh chất thải thuộc một nhóm chất thải theo quy định
pháp luật.
Đặc điểm dịch vụ
Thực hiện khi chất thải có khả năng là chất thải nguy hại nhưng quy định
pháp luật chưa có văn bản hướng dẫn. Thường dùng phân tích mẫu bùn.

VẬN CHUYỂN – XỬ LÝ CHẤT THẢI
Pháp lý hoạt động đầy đủ theo quy định của luật môi trường tại Việt Nam.
Ưu điểm dịch vụ:
 Báo giá công khai.
 Nền tảng khách hàng trên khắp cả nước;
 Chịu trách nhiệm tối đa cho các dịch vụ do Môi Trường Á Châu và
đối tác của Môi Trường Á Châu cung cấp;
 Tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam cũng
như Quốc tế.

HỦY HÀNG
 Là dịch vụ hủy hình dạng, xử lý theo yêu cầu của khách hàng.
 Tư vấn các giải pháp hủy phù hợp, tiết kiệm.

ĐẶT HÀNG GIẢI PHÁP TÁI CHẾ
Giới thiệu
Là dịch vụ cùng với khách hàng tìm kiếm giải pháp tái chế cho các loại
chất thải mà khách hàng phát sinh.
Ngành nghề cung cấp dịch vụ
May mặc, giày da, bao lô, túi xách,…
Lợi ích
Tiết kiệm chi phí, giảm lượng chất thải phải xử lý.
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5.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ:
Các thông tin cung cấp:
- Tên công ty
- Địa chỉ
- Số lượng công nhân
- Số lượng từng loại chất thải phát sinh trong 01 tháng
- Thông tin người liên hệ

THU THẬP THÔNG TIN
NHÀ MÁY

KHẢO SÁT THỰC TẾ

Môi Trường Á Châu đến từng nhà máy để khảo sát.

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN VÀ BÁO GIÁ

Môi Trường Á Châu sẽ thiết kế giải pháp thu gom, vận chuyển,
xử lý và giá cả phù hợp với từng nhà máy.

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG –
THỰC HIỆN

Hai Bên tiến hành ký kết hợp đồng xử lý chất thải, mua bán chất
thải có khả năng tái sử dụng - tái chế (nếu giá trị tái chế cao)

TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Hàng tháng Môi Trường Á Châu sẽ tổng hợp số liệu của các nhà
máy và báo cáo đến các bên liên quan.

6. MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG


Khách hàng sản
xuất áo thun





Khách hàng sản xuất
quần áo thể thao





Khách hàng sản xuất
đồ lót



Khách hàng sản
xuất áo khoát





Khách hàng sản xuất
hàng thời trang





Khách hàng sản xuất
quần tây, áo sơ mi



Khách hàng sản
xuất nón





Khách hàng dệt kim,
dệt thôi





Khách hàng sản xuất
nguyên phụ liệu

QUY MÔ KHÁCH HÀNG
 Cung cấp giải pháp quản lý chất thải ngành may mặc cho một địa phương
 Cung cấp giải pháp quản lý chất thải cho khách hàng sản xuất có số lượng công nhân lên đến 10,000 người.
Bên trên là giải pháp mà Môi Trường Á Châu cho rằng phù hợp để có thể thực hiện hiệu quả.
Nếu Quý công ty có câu hỏi về giải pháp xử lý chất thải này, xin đừng ngần ngại liên hệ với Môi Trường
Á Châu để cùng đi đến một giải pháp xử lý phù hợp nhất dành cho Quý Doanh nghiệp.
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Vì cam kết bảo mật với khách hàng Môi Trường Á Châu xin phép không công khai hình ảnh cũng như tên
của khách hàng đã thực hiện dịch vụ. Xin Quý khách hàng thông cảm.
Trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công Ty

HỒ SƠ PHÁP LÝ:

7.

-

Giấy phép kinh doanh

-

Cam kết bảo vệ môi trường của Công Ty Môi Trường Á Châu

-

Chứng nhận ISO 9001 : 2015

-

Hợp đồng chuyển giao chất thải cho Công Ty Insee Việt Nam.

-

Giấy phép xử lý chất thải của Công Ty Insee Việt Nam
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1. GIẤY PHÉP KINH DOANH
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2. GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

9/19

9/1
9

3. CHỨNG NHẬN ISO 9001 – 2015 CỦA CÔNG TY MÔI TRƯỜNG Á CHÂU
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4. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI CHO CÔNG TY INSEE VIỆT NAM
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5. GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CÔNG TY INSEE VIỆT NAM

19/19

19/
19

