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Tổng quan về Việt Thái Sinh 

Việt Thái Sinh (VTS ENVIRON. CO., LTD.) 

được thành lập ngày 16/02/1996. Ngay từ những 

năm đầu thành lập, Việt Thái Sinh đã trưởng 

thành và phát triển nhanh chóng, khẳng định uy 

tín và tên tuổi của mình trong lĩnh vực lọc nước 

và xử lý nước tại Việt Nam. 

 



Các lĩnh vực chuyên ngành của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Xử lý nước 
nhiễm mặn 

Xử lý nước 
gia đình 

Xây dựng nhà 
máy XLNT 

Xây dựng nhà 
máy nước cấp 

Xử lý nước 
biển 

Xử lý nước 
thải - Tái sử 

dụng 



Đối tác chiến lược của 

 Việt Thái Sinh 



Các chứng nhận của  

Việt Thái Sinh 

 
 



Các công trình nổi bật của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt trung tâm 

Hậu cần kĩ thuật – Bệnh viện Quân Y 175/Bộ 

Quốc phòng 

Công suất 3000 m3/ngày 



Các công trình nổi bật của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Hệ thống xử lý nước sông, phù sa thành 

nước sạch tại Nhà máy nước Vĩnh Hoà 

Công suất 2400 m3/ngày 

 



Các công trình nổi bật của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Hệ thống UF xử lý nước sông Hàm Luông Hệ thống RO xử lý nước nhiễm mặn 



Các công trình nổi bật của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Công trình xử lý nước thải nhà máy chế biến 

cá – Công suất 100 m3/ngày. 



Các công trình nổi bật của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Công trình xử lý nước thải nhà máy sản xuất 

thuỷ sản Holland Seafood 

Công suất 500 m3/ngày. 

 
 

 



Các công trình nổi bật của 

Việt Thái Sinh 

 
 

Công trình xử lý nước thải nhà máy giấy 

NTPM. 

Công suất 3600 m3/ngày đêm. 
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