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Phụ lục
THÔNG TIN NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ
CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
STT

THÔNG TIN TỔ CHỨC

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

QUY MÔ, CÔNG NGHỆ, CÔNG SUẤT

1

Công ty Cổ phần Môi trường xanh VN
- Địa chỉ: đường số 8, Khu công nghiệp Trảng
Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh
Tây Ninh.
- Điện thoại: 02763898322
- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thiện Loát;
chúc danh: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
3900357907, đăng ký lần đầu ngày 01/9/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/3/2020.
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn xây dựng

2

Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê
Phương VN
- Địa chỉ: tổ 5, ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 02763855345
- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thiện Loát;
chúc danh: Chủ tịch công ty.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
3900995360, đăng ký lần đầu ngày 27/9/2011, thay
đổi lần thứ 4 ngày 01/10/2018.
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn xây dựng

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô số:
721802030, cấp lần thứ 2, ngày 17/8/2018, do Sở
Giao thông Vận tải Tây Ninh cấp, có giá trị đến
ngày 01/02/2023.
- Công nghệ nghiền, sàng, sản xuất cốt liệu:
+ Quy mô: 200 m2.
+ Công suất: 10 tấn/ngày.
- Công nghệ sản suất vật liệu xây dựng:
+ Loại sản phẩm vật liệu xây dựng: gạch Block.
+ Công suất sản phẩm: 10 tấn/ngày.
+ Quy mô: 200 m2.
+ Công suất xử lý: 10 tấn/ngày.
- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô số:
00516-TN/2016, cấp lần thứ 1, ngày 01/02/2016,
do Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cấp, có giá trị
đến ngày 01/02/2023.
- Công nghệ nghiền, sàng, sản xuất cốt liệu:
+ Quy mô: 540 m2.
+ Công suất: 10 tấn/giờ.
- Công nghệ sản suất vật liệu xây dựng:
+ Loại sản phẩm vật liệu xây dựng: gạch Block.
+ Công suất sản phẩm: 2-3 tấn/ngày.
+ Quy mô: 1.720 m2.
+ Công suất xử lý: 2-3 tấn/ngày.

