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Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác !
Với sứ mệnh mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng
đồng, ECOTECH VIỆT NAM luôn đề cao sự sáng tạo và
đặt công nghệ làm mục tiêu phát triển hàng đầu. Chúng tôi
mang lại cho đối tác các giải pháp tân tiến nhất trên thế
giới và đóng góp không nhỏ cho các dự án xanh trải dọc
đất nước từ thời điểm thành lập năm 2012 đến nay. Công
ty ra đời vì một Việt Nam xanh - sạch và sẽ không ngừng
nỗ lực phát triển trên con đường trở thành Doanh nghiệp
hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ và Dịch vụ Môi trường.
Trong ngành Thương mại và Đầu tư Công nghệ, ba tiêu
chí NHẠY BÉN – TÂM HUYẾT – THÍCH ỨNG CAO chính
là kim chỉ nam cho hoạt động của ECOTECH VIỆT NAM,
giúp chúng tôi trở nên khác biệt và nhận được sự tin tưởng
từ khách hàng. Chúng tôi làm việc với tinh thần trách
nhiệm và sở hữu đội ngũ trẻ trung, sáng tạo, đầy nhiệt
huyết.
ECOTECH VIỆT NAM tin rằng “ Thành công bền vững lâu
dài chỉ có thể đến qua Đối tác và con người”. Chính vì vậy,
sự ủng hộ của Quý khách và Quý Đối tác sẽ là nguồn động
lực rất lớn và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
ECOTECH rất mong muốn được đồng hành cùng các Quý
Doanh nghiệp, chung tay đưa Việt Nam trở thành quốc gia
công nghiệp bền vững!
Trân trọng,
Chủ tịch HĐQT,
Lê Anh Tùng

Dear customers and Partners,
Sustainable energy is not only considered as global
demand but also contributing sustainable development to
every businesses and economies. In order to elevate
Vietnamese living quality, ECOTECH VIETNAM focuses on
technology development and optimal solutions not only for
businesses but also adapted to environment. It is our
mission to support industrial instructions across Vietnam
and we have created many sustainable projects for the last
8 years of operation. Established for a better and green
Vietnam, we aim to become one of pioneer Vietnamese
company in the field of Environmental Industry and Energy
Investment.
ECOTECH VIETNAM believes in the strength of human
resource therefore we mainly invest in our relationships
with Partners and also our staffs. We always keep
responsibility, acumen and creativity in mind and passion in
our heart. In short, the support of customers and partners
will be a great source of motivation and strengthen us.
ECOTECH VIETNAM is looking forward to accompanying
businesses, joining hands to make Vietnam a solid
industrial country!
Sincerely,
Chairman of the board,
Le Anh Tung

THƯ NGỎ | OPEN LETTER



ECOTECH VIETNAM

Ecotech Vietnam is trong company with dynamic

management staff and experienced teams in R&D,

technology transfer in the field of environmental

industry & services, renewable energy development;

environmental pollution treatment services,

investment for technology development, equipment

manufacture, recycling waste-to-energy projects.

ECOTECH VIETNAM

Ecotech Việt Nam là một công ty có đội ngũ quản lý

và nhân viên năng động và giàu kinh nghiệm trong

lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công

nghệ liên quan đến các ngành công nghiệp & dịch

vụ môi trường, phát triển năng lượng tái tạo; dịch

vụ xử lý ô nhiễm môi trường, đầu tư phát triển công

nghệ, chế tạo thiết bị và các dự án tái chế chất thải

thành năng lượng.

THÔNG TIN PHÁP LÝ | LEGAL INFORMATION

TÊN GIAO DỊCH: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ECOTECH VIỆT
NAM
TÊN CÔNG TY VIẾT BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI:
ECOTECH VIETNAM TECHNOLOGY INVESTMENT
AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
ĐỊA CHỈ: Số 4, ngõ 63 Xuân Thuỷ, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ:
0106017042 (Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội
cấp)
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUÂT: Bà LÊ THỊ NGỌC
OANH (Giám đốc)

TRADING NAME: ECOTECH VIETNAM
TECHNOLOGY INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY
INT'L TRADING NAME: ECOTECH VIETNAM
TECHNOLOGY INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY
ADDRESS: 4/63 Xuan Thuy Street, Dich Vong Hau
Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi, Vietnam
BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE NO:
0106017042 (issued by Hanoi Authority for Planning
and Investment)
REPRESENTATIVE: Mrs. LE THI NGOC OANH
(Director)

Lê Anh Tùng
Chairman | Chủ tịch HĐQT



Support and provide customers with state-of-the-art
technology which is selected from around the world
and has been adapted to local circumstances;
optimal solutions and best services with the most
reasonable price for the target: "Vietnam
Environment: Green  - Clean”

We aim to become the Vietnam’s leading company
in technology and engineering in the field of
Environmental Industry,  Renewable Energy
Investment for sustainable development and improve
the quality of life for community.

MISSION

VISION

Hỗ trợ và cung cấp cho khách hàng công nghệ hiện
đại được chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới và đã
được điều chỉnh phù hợp với tình hình của địa
phương; đưa ra các giải pháp tối ưu, dịch vụ tốt nhất
với giá cả hợp lý nhất vì mục tiêu “Môi trường Việt
Nam: Xanh - Sạch”

SỨ MỆNH

Chúng tôi hướng đến trở thành một công ty công
nghệ và kỹ thuật có trình độ và uy tín hàng đầu Việt
Nam trong lĩnh vực công nghiệp & dịch vụ môi
trường, đầu tư năng lượng tái tạo để cải thiện chất
lượng cuộc sống cho người dân và cộng đồng

TẦM NHÌN

STRATEGY & PHILOSOPHY:
GROWTH TOGETHERS

Go forward with innovation technologies !
Customers need we meet !
Partners need we deploy !

The Growth of Business by Growth of Partner &
Creative People
Our long-term sustainable success can only come
through Partners & People

SLOGANS

CHIẾN LƯỢC VÀ TRIẾT LÝ: 
PHÁT TRIỂN CÙNG NHAU

Tiến lên cùng công nghệ đổi mới sáng tạo !
Khách cần chúng tôi đáp ứng !
Đối tác cần chúng tôi triển khai !

Phát triển Doanh nghiệp nhờ sự phát triển của Đối tác
và Con người sáng tạo
Thành công bền vững lâu dài của chúng tôi chỉ có thể
đến nhờ Đối tác & Con người

SLOGANS

VISION, MISSION | TẦM NHÌN, SỨ MỆNH



Understanding the requirements of the Technology industry,
ECOTECH always strives to be at the forefront of the innovation
race, not only catching up but also anticipating global trends.
Hiểu rõ yêu cầu của ngành Công nghệ, ECOTECH luôn cố gắng
đi đầu trong cuộc đua đổi mới, không chỉ bắt kịp mà còn dự
đoán xu hướng toàn cầu.

CORE VALUES | GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ECOTECH consults advanced technology in the world,
harmoniously responds to the infrastructure and environment
conditions in Vietnam to offer the most efficient Vietnamese
solution.
ECOTECH học hỏi công nghệ tân tiến trên thế giới, đáp ứng hài
hòa với điều kiện cơ sở hạ tầng và môi trường Việt Nam để đưa
ra giải pháp hiệu quả nhất và thuần Việt.

ECOTECH brings the best quality dedicated service with the
desire to develop long-term and sustainably with customers.
ECOTECH đem lại dịch vụ tận tình chất lượng tốt nhất với mong
muốn được phát triển dài hạn và bền vững cùng Quý khách
hàng.

High acumen
Tính thích ứng cao

Passion & responsibility
Nhiệt huyết & trách nhiệm

Flexibility and Creativity
Nhạy bén và sáng tạo



MAIN BUSINESS ACTIVITIES | LĨNH VỰC KINH DOANH

Consulting and
Technology Transfer

Treating, recycling and
waste disposal

Environmental restoration
and waste Mng.
(decontamination, cleaning
disposal, etc.)

Trading machineries
and equipments

Xử lý, tái chế nước, nước thải

Mua bán máy móc & thiết bị

Tư vấn và chuyển giao công
nghệ

Tái tạo môi trường và xử lý
chất thải (khử nhiễm, xử lý
làm sạch, v.v.)

Based on the stated mission and development
goals, ECOTECH is increasingly asserting itself in
the field of operation and optimizing the business
model. With our achievements, we proudly
provide professional services and cooperate with
partners in the following sections:

Dựa trên sứ mệnh và mục tiêu phát triển đã đề ra,
ECOTECH đang ngày càng khẳng định mình
trong lĩnh vực hoạt động đồng thời hoàn thiện mô
hình kinh doanh. Với các thành tựu đã đạt được,
chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp
cho Doanh nghiệp trong 4 lĩnh vực như sau:



BUSINESS MODELS
MÔ HÌNH KINH DOANH

MAIN INVESTMENT FIELDS
 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Invest in BOO/ PPP/ BOT Waste to Energy / Biomass to Energy
Invest in BOO Incineration/ Treatmenting / Recycling waste
Public Services Removing landfiill / Environmental restoration
Joint Venture Wind Power / Solar Power
Delivery under order  Incineration and Shredders
R&D Cooperation Technologies, equipments for treating waste and energy
recovery

 
WTE Plants

Wind farms project
Solar power plant

Facilities for treatment & recycling
 



Đầu tư BOO/ PPP/ BOT - Chất thải/ Năng lượng Sinh khối/ Năng lượng
Đầu tư BOO Tiêu hủy/ Xử lý/ Tái chế rác thải
Dịch vụ công Loại bỏ rác thải/ Tái tạo môi trường
Liên doanh Điện gió/ Điện mặt trời
Sản xuất theo đơn đặt hàng Lò đốt và máy hủy
R&D Cooperation Thiết bị xử lý chất thải và tái tạo năng lượng

 
Nhà máy WTE
Trang trại gió

Nhà máy điện mặt trời
Nhà máy xử lí và tái chế rác thải

 

BUSINESS MODELS
MÔ HÌNH KINH DOANH

MAIN INVESTMENT FIELDS
 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
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PROJECT INFORMATION
Thông tin dự án

Offshore Wind Farm

Onshore Wind Farm

WT Production Line

Solar Farm



ECOTECH DONG NAI
WTE PLANT
Investment Project

Capacity: 1,200 tpd & 30 MW, phase 1: 800 tpd & 20MW
Technology: Mass-burn stoker incineration & Power
Generation
Area of the project: 12 ha



ONSHORE BAC LIEU
WIND FARM
Investment Project

Capacity: 150 MW,
Technology: Vestas
Registered capital: US$ 215 million (~ VND 4,950 billion); 
 Area of the project: 5,800 ha

BAC LIEU WIND
OFFSHORE
Investment Project

Capacity: 500 MW,
Technology: Siemens Gamesa
 Registered capital: US$ 912 million (~ VND 20,900 billion); 
 Area of the project: 11,000 ha



QUOC VINH WIND
FARM
Investment Project

Capacity: Phase 1 - 30 MW; Phase 2+3 - 100MW
Technology:  Vestas wind turbine
Area of the project: 1,000 ha

BA TRI NO.7 WIND
FARM, BEN TRE
Investment Project

Capacity: Phase 1-30 MW , Phase 2-100 MW
Technology:  Vestas wind turbine
Registered capital: US$ 285 million (~ VND 6,542 billion)
Area of the project: 4,100 ha



HOA THANG WIND
FARM
Investment Project

Capacity: 100 MW 
Technology:  Vestas wind turbine
Registered capital: US$ 100 million (~ VND 2,340 billion)
Area of the project: 1,100 ha

PHU LAC 3 AND VINH
HAO 7 SOLAR FARM
Investment Project

Capacity: 50MW + 150 MW 
Registered capital: US$ 180 million (~ VND 4,140 billion)
Area of the project: 230 ha



TRI AN FLOATING
SOLAR FARM
Investment Project

Capacity: 1000 MW
Area of the project: 1,610 ha
Investment Co-operation Partner: Scatec Solar SA

Mailing Address

A50-BT4, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Phone Number
(024) 6294 3999

E-mail Address
info@ecotech.vn

Contact Information


