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Công ty TNHH Vietam Link được thành lập năm 2013 với ngành nghề 
chính là: 
Sản xuất kinh doanh, thiết bị lọc nước uống dân dụng và công nghiệp. Tư 
vấn thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và khí 
thải. Cung cấp các dịch vụ môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy 
phép xả thải,…
Khách hàng của chúng tôi bao gồm các công trình xử lý nước cấp, nước 
thải cho các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất đến các nhà 
hàng khách sạn, các công trình dân dụng như: khu dân cư, trung tâm 
thương mại, bệnh viện… 
Công ty chúng tôi hoạt động với đội ngũ nhân lực trình độ cao và giàu kinh 
nghiệm, ban lãnh đạo đầy tâm huyết. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho 
khách hàng những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất và  chất lượng tốt 
nhất, với chi phí vận hành bảo trì tối ưu và đạt được hiệu quả đầu tư thấp 
nhất.

 

Bà LÊ THỊ THANH HẰNG
Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên



GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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Thiết kế và thi công Trạm xử lý nước thải Khu dân cư và công viên Phước Thiện 
(Vinhomes Grand Park), Công suất trạm xử lý 13.300 m3/ngày đêm

Thiết kế và thi công Trạm xử lý nước thải dự án  Vinhomes Westpoint,  Công suất 
trạm xử lý 2.200 m3/ngày.đêm

Trạm xử lý nước thải khu dân cư 
công viện Phước Thiện

- Địa điểm:  Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
- Quy mô trạm xử lý: Công suất hệ thống 13.300 m3/ngày.đêm, nước thải sau 
xử lý đạt  QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

- Địa điểm:  Ô đất HH, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
TP.Hà Nội
- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ME TROPOLIS HÀ NỘI
- Quy mô trạm xử lý: Công suất hệ thống 2.200 m3/ngày.đêm, nước thải sau 
xử lý đạt  QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại nhà ở văn phòng kết hợp lưu 
trú và nhóm trẻ - Vinhomes Westpoint



Cung cấp thiết bị và thi công trạm xử  lý nước thải số 1, Khu du lịch sinh thái và nghỉ 
dưỡng Châu Âu – Pullman Phú Quốc ,  công suất 1.800 m3/ngày.đêm

- Địa điểm:  Khu Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MILTON
- Quy mô trạm xử lý: Công suất hệ thống 1.800 m3/ngày.đêm, nước thải sau 
xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A

Thiết kế, thi công trạm xử lý nước thải, dự án Vinsmart Hòa Lạc GĐ2, công suất 800  
m3/ngày.đêm

- Địa điểm:  Khu công nghệ cao – Hòa Lạc – Hà Nội
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART
- Quy mô trạm xử lý: 
+ Công suất nước thải sản xuất 50 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt QCVN 40 :2011/BTNMT cột B                       
+ Công suất trạm xử nước thải sinh hoạt 800  m3/ngày.đêm,  nước thải sau xử lý đạt QCVN 14 :2008/BTNMT 
cột B

Vinsmart Hòa Lạc Giai đoạn 2

Làng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Châu Âu  Pullman Phú Quốc



Cung cấp thiết bị và thi công trạm xử lý nước thải dự án Tòa nhà văn phòng NS 
Vinhomes Metropolis , công suất 2 trạm 445 m3/ngày.đêm

Thi công hệ thống công nghệ xử lý nước, nước thải, bể cảnh, bể bơi ”Tòa nhà văn 
phòng lô 4.2 Times City’

Tòa nhà văn phòng NS Vinhomes Metropolis

- Địa điểm:  29 Liễu Giai – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
- Quy mô trạm xử lý: + Trạm xử lý nước thải NS1 công suất 245 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt  
QCVN 14:2008/BTNMT cột B
+Trạm xử lý nước thải NS2 công suất 200  m3/ngày.đêm,  nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B

- Địa điểm:  Lô 4.2 trên khu đất “8/3 và Hanosimex”, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng và số 25, ngõ 13, phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
- Quy mô trạm xử lý: Công suất hệ thống 100 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt QCVN 
28 :2010/BTNMT cột A

Thi công trạm xử lý nước thải  dự án 
Tòa nhà văn phòng lô 4.2 Times City
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Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Vincom Cẩm Phả công suất 110 
m3/ngày.đêm

- Địa điểm:  Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Chủ đầu tư:  CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
- Quy mô trạm xử lý: Công suất vận hành hệ thống 110 m3/ngày.đêm, nước 
thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B

Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Vincom Cao Lãnh Đồng Tháp

- Địa điểm:  Phường 1 , TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
- Quy mô trạm xử lý: Công suất vận hành hệ thống 100 m3/ngày.đêm, nước 
thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B

Thi công trạm xử lý nước thải dự án Vincom Cao Lãnh Đồng Tháp

Thi công hệ thống xử lý nước thải dự án Vincom Cẩm Phả
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Công trình : Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải  Vincom Sóc Trăng

Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại nhà ở văn phòng kết hợp lưu trú và nhóm trẻ 
- Vinhomes Westpoint

Hệ thống xử lý nước thải  Vincom Sóc Trăng

- Địa điểm:  Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
- Quy mô trạm xử lý: Công suất vận hành hệ thống 100 m3/ngày.đêm, nước 
thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B

- Địa điểm:  Ô đất HH, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ NỘI
- Quy mô trạm xử lý: Công suất vận hành hệ thống 2.400 m3/ngày.đêm, nguồn nước cấp 
cho dự án là nước cấp của thành phố, nước cấp sau xử lý đạt  QCVN 01:2009

Hệ thống xử lý nước cấp Vinhomes Westpoint
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• Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, TP.Hà Nội – Công suất xả thải 2.200 m3/ngày 
đêm.
•  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Metropolis Hà Nội 

DỰ ÁN VINHOMES WESTPOINT
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Trạm quan trắc nước thải tự động - Hệ thống xử lý nước thải Làng du lịch sinh thái và 
nghỉ dưỡng Châu Âu – công suất 1.800 m3/ngày đêm

Trạm quan trắc nước thải tự động - Hệ thống xử lý nước thải Vinhomes Westpoint – 
công suất 2.200 m3/ngày đêm



Tập đoàn 
Sunshine 

Group

Công ty BĐS
Milton

Tập đoàn
City Land

Tập đoàn
Vingroup

Nhà cung cấp 
chiến lược

Công ty TNHH 
KT DV TM 
Nhất Tinh

Nhà cung cấp 
chiến lược

Công ty TNHH 
Nhật Anh

Nhà cung cấp 
chiến lược

Vietan Group

Nhà cung cấp 
chiến lược

Công Ty CP KT 
MT Tinh Tuệ

Nhà cung cấp 
chiến lược

Công Ty TNHH 
MT CN Công 

Thành

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản 
ngày 5/06/2017, dưới sự chỉ đạo và 
chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng 
Thành Viên Công ty TNHH VietNam Link, 
bà Lê Thị Thanh Hằng và Giám đốc điều 
hành Tập đoàn JFE Nhật Bản Tetsuo 
Tsuyuguchi đã chính thức ký thỏa thuận 
hợp tác về môi trường. Sự hợp tác này 
giúp Việt Nam tiếp nhận các công nghệ 
mới nhất của Nhật Bản trong vấn đề xử lý 
môi trường, khắc phục nhược điểm của 
các hệ thống xử lý hiện tại.

Chủ tịch Hội đồng Thành Viên Cty TNHH VietNam Link, Bà Lê Thị 
Thanh Hằng và Giám đốc điều hành Tập đoàn JFE Nhật Bản 
Tetsuo Tsuyuguchi ký thỏa thuận hợp tác về môi trường nhân 
chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Ngài Thủ Tướng Nguyễn 
Xuân Phúc ngày 5/6/2017
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