
HỒ SƠ NĂNG LỰC
LONG TRƯỜNG VŨ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP.HCM

0286 6864 325

info@longtruongvu.vn

longtruongvu.vn

Văn phòng giao dịch tại Tp.HCM:

21-23 Nguyễn Biểu, Phường 1 ,Quận 5 , Tp.HCM

Điện thoại: 0286 6864 325

Fax: 028 3960 7256   |   Hotline: 0286 6864 325

Nhà máy sản xuất:

Lô 5, Đường số 5, Khu Công nghiệp Tân Đức, 

Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại 0272 2496 015   |   Fax: 0272 2496 015

Chi nhánh Quảng Ngãi:

317A, Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại: 025 5371 9819  |  Hotline: 0909 721 225

Chi nhánh Hà Nội

Số 36 - Lô 4, Khu báo Nhân dân, Đường Trịnh Văn Bô,

P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Hotline: 0915 071 617

Văn Phòng Đại diện Đà Nẵng

50 Dương Khuê, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 023 6398 5829

Hotline: 0917 721 227
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THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH

Kính thưa Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Long Trường Vũ (LTV), Tôi vô 
cùng biết ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong hơn 20 năm qua. Sự tín nhiệm 
của Quý khách là món quà vô giá dành cho chúng tôi, là nguồn động lực giúp chúng tôi ngày 
càng nỗ lực phấn đấu hoàn thiện chính mình để nâng cao chất lượng phục vụ Quý khách đóng 
góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Công ty Long Trường Vũ được thành lập từ năm 2002 hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xử lý 
nước công nghiệp, chống ăn mòn, cáu cặn và làm sạch cho hệ thống lò hơi và hệ thống giải 
nhiệt. Ăn mòn và cáu cặn là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến các sự cố nghiêm trọng cho 
các thiết bị sản xuất làm tăng chi phí vận hành, bảo trì sửa chữa và thậm chí có thể dẫn đến 
những tai nạn lao động nghiêm trọng như nổ lò hơi.

Chúng tôi nhận thức rằng công tác quản lý và kiểm soát đóng vai trò rất quan trọng trong sản 
xuất và vận hành doanh nghiệp, nếu thực hiện không tốt thì sẽ làm tăng chi phí sản xuất, chi phí 
bảo trì sửa chữa và khắc phục sự cố, thậm chí là phải trả giá bằng sức khoẻ và sự an toàn của con 
người. Chính vì lý do đó mà chúng tôi (LTV) đã ra đời để thực hiện SỨ MỆNH giúp các doanh 
nghiệp gia tăng hiệu quả và an toàn trong sản xuất, yên tâm để phát triển bền vững, đóng góp 
cho sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, nhưng trong suốt 20 năm qua 
Công ty Long Trường Vũ vẫn kiên định với sự lựa chọn lĩnh vực xử lý nước công nghiệp, chống 
ăn mòn, cáu cặn và làm sạch hệ thống lò hơi và hệ thống giải nhiệt. Chúng tôi không ngừng 
nghiên cứu, hoàn thiện và tối ưu hoá các giải pháp nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách 
hàng. Chính vì điều đó mà chúng tôi đã chiếm được lòng tin của các khách hàng như: Tập đoàn 
CP (Thailand), Tập đoàn De Heus (The Netherlands), CJ Vina (Korea), Colgate (USA), Newtoyo 
(Singapore), So�tel Hotel (France), Intercontinental, Park Hyatt (USA),... đó là những minh chứng 
rõ ràng nhất cho uy tín, chất lượng và giá trị thương hiệu của chúng tôi.

Tính đến nay, Long Trường Vũ đã có hệ thống Chi nhánh, Nhà xưởng và Trung tâm chăm sóc 
khách hàng trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, hoàn toàn 
tự động, theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 14001:2015, 
45001:2018, triển khai hệ thống Quản lý nguồn lực (ERP) giúp nâng cao hiệu quả quản lý đáp 
ứng kịp thời các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, đây được xem như là lựa chọn số 
một của khách hàng trong lĩnh vực xử lý nước công nghiệp.

Không chỉ đầu tư cho trang thiết bị và cơ sở vật chất, chúng tôi còn tập trung phát triển đội ngũ 
nhân sự qua việc tổ chức các khoá huấn luyện định kỳ dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia 
có trên 30 năm kinh nghiệm đến từ Malaysia, Anh, Mỹ, Thái Lan,... tổ chức các chương trình giáo 
dục định hướng nghề nghiệp, các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ những giá trị tích cực để tìm 
kiếm và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế thừa, từng bước “Kiến tạo giá trị - Vun đắp niềm tin” để tiến 
xa hơn nữa trong tương lai.

Cuối cùng, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Long Trường Vũ, Tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác 
của Quý khách, kính chúc Quý khách ngày càng phát triển và thành công.

Nguyễn Anh Vũ

Chủ tịch - Giám đốc điều hành

THƯ NGỎ
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CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA 
CHÚNG TÔI LÀ HÀNH TRÌNH VÌ SỨ MỆNH GIÚP 
CÁC DOANH NGHIỆP GIA TĂNG HIỆU QUẢ VÀ 
AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, YÊN TÂM PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG, ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG.



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

RA ĐỜI TỪ KHÁT VỌNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ HẠNH 
PHÚC, TRÒN 20 NĂM NỖ LỰC BỀN BỈ, LONG TRƯỜNG VŨ TỰ HÀO ĐÃ VÀ ĐANG 
HOÀN THÀNH TỐT SỨ MỆNH GIÚP CHO ĐỐI TÁC SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ TÀI NĂNG VÀ CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM VƯỢT TRỘI, XỨNG ĐÁNG LÀ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU 

TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP.

VỮNG THẾ TIÊN PHONG
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TÊN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

LONG TRUONG VU CO., LTD

TRỤ SỞ CHÍNH
 72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP.HCM

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
 21-23 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

NHÀ MÁY
 Lô 5, Đường số 5, Khu Công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

ĐIỆN THOẠI
028.3960.6325

FAX
028.3960.7256

EMAIL
info@longtruongvu.vn

MÃ SỐ THUẾ
0302690536

WEBSITE
www.longtruongvu.vn

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Ông Nguyễn Anh Vũ (Giám đốc điều hành)

Hotline: 0913711499
TP. Hồ Chí Minh

Long An

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 50 Dương Khuê,
Mỹ An, Ngũ Hành Sơn,
TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 023.6398.5829
Hotline: 0917.721227

CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 317A, Hai Bà Trưng,
P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi
Điện thoại: 025.5371.9819
Hotline: 0909.721225

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: 72 Phú Thọ, Phường 2,
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3960.6325
Fax: 028.3960.7256

Hotline: 0913711499

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Địa chỉ: 21-23 Nguyễn Biểu,
Phường, Quận 5, HCM
Điện thoại: 028.3960.6325
Fax: 028.3960.7256

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Địa chỉ: Lô 5, Đường số 5, Khu Công nghiệp 
Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà Thông Tấn,
Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0915 071 617

VĂN PHÒNG NHÀ MÁY
LONG TRƯỜNG VŨ

LONG TRUONG VU CO., LTD
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Free Hand

FreeText
             Số 36 - Lô 4, Khu báo Nhân dân,Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN



2002

2005

2008

2011

2013

2014

2016

2018

2021

  Xây dựng nhà máy mới tại Long An,
công suất 3.000 tấn/năm

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015
Đạt chứng chỉ ISO 14001:2015
Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

  Hoàn thành các dịch vụ bao phủ toàn quốc

  Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

  Xây dựng nhà máy phối trộn tại Hà Nội
công suất: 1.000 tấn/năm

  Xây dựng hệ thống phối trộn công suất
1.500 tấn/ năm tại Đồng Nai

  Đạt chứng chỉ ISO 9001:2008

  Thành lập chi nhánh Hà Nội

  Thành lập Công ty tại thành phố HCM

LO
N

G
 TRƯ

Ờ
N

G
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn
Xây dựng môi trường làm việc An Toàn và 
Hạnh Phúc

Giá trị cốt lõi
CAM KẾT

MINH BẠCH

TÍCH CỰC

Văn hóa Công ty
Xây dựng lòng tin

Tinh thần chia sẻ

Cam kết với khách hàng
Mang đến cho khách hàng giá trị 
cao nhất qua các hoạt động huấn 
luyện, đào tạo và xây dựng quy 
trình kiểm soát.

Duy trì và cải tiến liên tục hệ 
thống quản lý để ngày càng nâng 
cao chất lượng.

Sứ mệnh
Mang đến cho các đối tác sự phát triển 
bền vững bằng việc cung cấp những 
giá trị gia tăng tối ưu như các hoạt 
động hỗ trợ huấn luyện đào tạo, xây 
dựng hệ thống kiểm soát, nghiên cứu 
và thử nghiệm các sản phẩm mới.

Kiến tạo một nền văn hóa doanh 
nghiệp luôn hướng đến giá trị nhân 
văn và tương lai tươi sáng cho thế hệ 
mai sau.

Khơi dậy tài năng tiềm ẩn của đội ngũ 
nhân sự, sống có hoài bão, làm việc có 
trách nhiệm và ý chí kiên định.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
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TIẾP NỐI VƯƠN XA

Tiếp nối thành công sau 20 năm 
phát triển, bước vào chặng đường 
mới với những cơ hội và thách thức 
mới, Long Trường Vũ đang từng 
bước chuyển mình trở thành tập 
đoàn LTV Group với kế hoạch IPO vào 
năm 2025 để huy động nguồn lực, 
mở rộng quy mô thị trường, khai 
thác tối đa tiềm năng lợi thế, sẵn 
sàng chinh phục mục tiêu trở thành 
nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
trong lĩnh vực xử lý nước và môi 
trường uy tín hàng đầu Đông Nam Á 
vào năm 2030.

MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN 
LIÊN QUAN

Với khách hàng:

• Lấy sự tin tưởng và sự hài lòng của

• khách hàng làm thước đo giá trị sản 
phẩm và dịch vụ và uy tín trên thị trường.

• Đảm bảo cung cấp những sản phẩm 
phù hợp với từng tình trạng của hệ 
thống của khách hàng.

• Thể hiện sự hợp tác và tri ân khách hàng 
thông qua việc đào tạo các quy trình 
quản lý hệ thống, vận hành hệ thống 
thiết bị và hệ thống quản lý.

Với đối tác:

• Thực hiện đầy đủ các cam kết với đối tác.

• Thực hiện nguyên tắc kinh doanh công 
bằng, chính trực, đôi bên cùng có lợi.

• Xây dựng cơ chế hợp tác minh bạch, 
không lạm dụng quy mô, lợi thế để chèn 
ép đối tác.

Đối với người lao động:

• Ý thức con người là yếu tố quan trọng nhất 
trong sự phát triển của doanh nghiệp.

• Luôn áp dụng những chính sách chế độ phúc lợi 
ưu đãi và tốt nhất cho nhân viên.

• Đánh giá hiệu quả công việc của nhân việc một 
cách minh bạch công bằng thông qua việc đánh 
giá KPI.

• Không ngừng nghiên cứu, ban hành, sửa đổi các 
chính sách lương, thưởng, phụ cấp phù hợp với 
hiện trạng của Công ty và thỏa đáng với công sức, 
tâm huyết và năng lực của nhân viên.

Đối với cơ quan nhà nước: 

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp 
luật về thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, 
an toàn PCCC,...

• Trách nhiệm với xã hội

• Thực hiện theo các chủ trương của nhà nước 
trong từng giai đoạn phát triển.

• Tuân thủ những quy định của luật pháp, các tiêu 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với 
cộng đồng và xã hội.

CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

Để đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực môi trường và năng lượng có uy tín 
nhất ở Đông Nam Á vào năm 2030, chúng tôi tập trung vào 
cách tạo ra những đòn bẩy trên nền tảng hoạt động kinh 
doanh giải pháp chống ăn mòn và làm sạch thiết bị lò hơi, hệ 
thống lạnh công nghiệp.

Khách hàng: Tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp 
có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Thị trường:

•  Đa dạng hoá các sản phẩm trong lĩnh vực môi trường và 
năng lượng.

•  Có mặt trên thị trường các nước Đông Nam Á thông qua 
hoạt động nhượng quyền thương hiệu và hệ thống phân 
phối sản phẩm.

•  Phát triển kênh đại lý.

Xây dựng hệ thống quản trị tự vận hành doanh nghiệp

•  Hệ thống hóa toàn bộ quy trình làm việc.

•  Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và phát triển 
doanh nghiệp (ERP).

•  Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho hoạt 
động nghiên cứu và phát triển.

•  Hợp tác với các đối tác cùng khách hàng mục tiêu để xây 
dựng chuỗi cung ứng.

Đầu tư

•  Thu hút vốn đầu tư và nguồn lực chất lượng cao qua hình 
thức đa sở hữu (cổ phần hóa doanh nghiệp).

•  Đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường và 
năng lượng.

Phát triển đội ngũ nhân sự:

•  Đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu 
phát triển (R&D), đội ngũ bán hàng.

•  Xây dựng cơ chế chính sách thu 
hút và phát triển nhân tài.

•  Xây dựng môi trường làm việc nơi 
nhân viên có cơ hội thể hiện tài năng 
và thực hiện khát vọng.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 TÁC ĐỘNG CỦA LONG TRƯỜNG VŨ 
LÊN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sự tăng trưởng ổn định về doanh 
thu và lợi nhuận đã giúp Công ty 
thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế và 
tác động tích cực đến các vấn đề xã 
hội như: đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, tạo công ăn việc làm, 
đem lại thu nhập ổn định cho người 
lao động, chung tay hỗ trợ cộng 
đồng bằng các hoạt động tài trợ, từ 
thiện thiết thực. Bên cạnh đó, Công 
ty luôn tìm tòi và đưa ra các giải 
pháp giúp hạn chế tối đa tác động 
đến môi trường, nhắc nhở nhân viên 
sử dụng năng lượng đúng lúc, đúng 
chỗ, phát động phong trào trồng cây 
xanh, áp dụng khoa học kỹ thuật 
điều chỉnh lượng tiêu thụ năng 
lượng nhà xưởng, vận chuyển,...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Mang đến cho khách hàng giá trị cao nhất qua các hoạt 
động huấn luyện, đào tạo và xây dựng quy trình kiểm soát.

Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý để ngày càng 
nâng cao chất lượng.
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
  Lấy sự tin tưởng và sự hài lòng của quý khách hàng làm thước đo giá trị cho sản phẩm, dịch vụ và cả uy tín trên thị trường. 



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Giám đốc
CN

CN
Miền Bắc

CN
Miền Trung

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
XỬ LÝ NƯỚC

CÔNG NGHIỆP

CHỐNG ĂN MÒN

CÁU CẶN CHO

HỆ THỐNG LÒ HƠI

VÀ HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT 

LĨNH VỰC KINH DOANH CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Phòng
HCNS

Phòng
TCKT

Phòng
VẬN HÀNH

Phòng
KHKD 

NM
Envicare

Phòng
Kinh doanh

TT
Dịch vụ 

P.GĐ CN

Kinh
doanh

Dịch vụ

HCNS

Kế toán

Giám đốc
TTDV

Trưởng
nhóm DV 

NV
Cơ điện 

Nhân viên
kỹ thuật

Hóa chất 

TP.KHKD

R&D

Marketing

GĐ
Nhà máy

QL
Sản xuất

Bộ phận
Sản xuất

QL
Chất lượng

Kế toán

Bộ phận
quản lý

chất lượng

TP HCNS

Hành chính
Lễ Tân

Tạp vụ

IT

Kế toán
trưởng

Kế toán
Tổng hợp

Giám đốc
KD

Trưởng
nhóm KD

Sale
admin

Telesales

Giám đốc
CN

P.GĐ CN

VPĐD
Đà Nẵng

VP 
Quảng

Ngãi

Kinh
doanh

Kinh
doanh

Dịch
vụ

Dịch
vụ

Kế
toán

Kế toán
Hàng hóa

Kế toán
Thuế

Kế toán
Thanh toán

TP
Vận hành

Quản lý
bán hàng

Tài xế

Giao
nhận

LÀM SẠCH THIẾT BỊ

CÔNG NGHIỆP

NV
Kinh

doanh
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 ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Chúng tôi đánh giá con người là yếu tố sống còn cho sự phát triển bền 
vững nên chúng tôi đặc biệt quan tâm đến phát triển đội ngũ nhân sự.
Hàng năm, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo 
chuyên môn được với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Malaysia, các 
buổi chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến công việc cũng được thực hiện hàng 
tuần qua các hoạt động thuyết trình và báo cáo điển hình. Hợp tác với các 
đối tác, các nhà cung cấp tổ chức huấn luyện kỹ thuật thường xuyên để 
nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật viên.
Không chỉ tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật mà chúng tôi còn 
chú trọng đến công tác tìm kiếm các nhân sự có tố chất lãnh đạo để bồi 
dưỡng, đào tạo và chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.
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CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư hệ thống quản lý nguồn nhân 
lực (ERP) và cơ sở hạ tầng để tạo nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển bền vững trong tương lai, sự đầu tư bài bản này 
giúp chúng tôi hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu khắt khe 
nhất của thị trường.

Nhà xưởng và kho bãi: Ngoài văn phòng, hiện tại Công ty đã có hai 
nhà máy hai miền Bắc, Nam (nhà máy Hà Nội công suất 1.000 
tấn/năm, nhà máy Long An công suất 3.000 tấn/năm) và hệ thống 
kho bãi phục vụ cho việc sản xuất, lưu giữ hàng hóa.

Thiết bị phòng thí nghiệm: Máy quang phổ, Máy phân tích chỉ tiêu 
trong nước cấp, máy đo pH, TDS, máy đo độ dẫn điện, máy đo tổng 
thể chất rắn hòa tan, máy khuấy từ, máy đo dung lượng ác-quy và 
một số thiết bị khác được trang bị để phục vụ cho việc kiểm tra, phân 
tích các chỉ tiêu trong nước cấp.

Thiết bị khảo sát thực tế: Máy siêu âm, máy nội soi đường ống, máy 
đánh ống, máy đo chỉ tiêu pH và các bút đo pH, TDS,... chuyên dùng 
để xác định tình trạng thực tế tại hệ thống của khách hàng, từ đó 
đưa ra phương án xử lý kịp thời theo yêu cầu của Khách Hàng.

Trung tâm chăm sóc khách hàng tại những thành phố lớn Hà Nội, 
Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi luôn sẵn sàng hỗ trợ và phục 
vụ các yêu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Triển khai hệ thống ERP giúp cân đối các hoạt động sản xuất, phân 
phối, tài chính và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty, tiết 
kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và tối đa hóa năng suất 
người lao động, mang lại giá trị ngày càng gia tăng cho Khách Hàng.

VỚI TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM VÀ SỰ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC 
NGOÀI, LONG TRƯỜNG VŨ ĐÃ ĐƯỢC CÁC TẬP ĐOÀN LỚN TRÊN THẾ GIỚI TÍN NHIỆM 
VÀ HỢP TÁC NHƯ: TẬP ĐOÀN CP (THAILAND), TẬP ĐOÀN DE HEUS (THE 
NETHERLANDS) CJ VINA (KOREA), COLGATE (USA), NEWTOYO (SINGAPORE), SOFITEL 
HOTEL (FRANCE), INTERCONTINENTAL, PARK HYATT,... GIỜ ĐÂY, LONG TRƯỜNG VŨ ĐÃ 
TRỞ THÀNH “THƯƠNG HIỆU BẢO CHỨNG NIỀM TIN” TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ NƯỚC 
CÔNG NGHIỆP. VỚI LONG TRƯỜNG VŨ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ “VÌ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH 
HÀNG VÀ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG” CHÍNH LÀ LỜI HỨA, LÀ DANH DỰ, LÀ 
LÒNG TỰ TRỌNG CỦA MỘT TẬP THỂ, QUA ĐÓ QUÝ VỊ HOÀN TOÀN CÓ THỂ ĐẶT TRỌN 

NIỀM TIN VÀO CHÚNG TÔI.

BẢO CHỨNG NIỀM TIN
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DỊCH VỤ
Xử lý nước

Tẩy rửa thiết bị công nghiệp

Xử lý mùi công nghiệp

Kiểm soát chất lượng nước online

Dịch vụ bảo trì lò hơi

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC
Bơm định lượng

Bồn lọc

Đầu Autoval

Lõi lọc

Vật liệu lọc nước
HÓA CHẤT

- Bảo trì lò hơi

- Bảo trì hệ thống giải nhiệt

- Màng RO

- Tẩy rửa hệ thống cũ

- Tẩy rửa hệ thống mới

- Tẩy rửa công nghiệp

- Chống tạo bọt

- Tẩy cặn phân hủy sinh học

Khảo sát, thiết kế và lắp đặt hệ thống

- Châm hóa chất tự động – Boiler

- Châm hóa chất tự động – Chiller

- Châm hóa chất tự động – Cooling

- Kiểm soát pH tự động

- Làm mềm

- Lọc cát tự động

- RO

- Xả đáy tự động

- Xử lý nước cấp

- Xử lý nước thải

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM DỊCH VỤ
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Bồn chứa nước cấp 
cho lò hơi

Bơm cấp nước Hệ thống lò hơi

Hệ thống xử lý nước trước 
khi cấp cho lò hơi

Hệ thống 
châm hóa chất bảo trì

MÔ HÌNH XỬ LÝ
NƯỚC CHO LÒ HƠI

MÔ HÌNH KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG

NƯỚC ONLINE CHO LÒ HƠI 
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TIẾP NỐI THÀNH CÔNG SAU 20 NĂM PHÁT TRIỂN, BƯỚC VÀO CHẶNG ĐƯỜNG MỚI VỚI 
NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI, LONG TRƯỜNG VŨ ĐANG TỪNG BƯỚC CHUYỂN 
MÌNH TRỞ THÀNH TẬP ĐOÀN LTV GROUP VỚI KẾ HOẠCH IPO VÀO NĂM 2025 ĐỂ HUY 
ĐỘNG NGUỒN LỰC, MỞ RỘNG QUY MÔ THỊ TRƯỜNG, KHAI THÁC TỐI ĐA TIỀM NĂNG 
LỢI THẾ, SẴN SÀNG CHINH PHỤC MỤC TIÊU TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM 
VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG UY TÍN HÀNG ĐẦU ĐÔNG 

NAM Á VÀO NĂM 2030.

TIẾP BƯỚC VƯƠN XA
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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TRƯỚC VÀ SAU KHI SỬ DỤNG
DỊCH VỤ CỦA LTV

 

LÒ HƠI

 Tiết kiệm 10 - 20% nhiên liệu tiêu thụ

Hệ thống lò hơi trước và sau khi 
sử dụng sản phẩm chống ăn mòn

Hệ thống lò hơi trước và sau khi 
sử dụng sản phẩm chống cáu cặn

TRƯỚC

TRƯỚC

SAU

SAU

HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT

 Tiết kiệm 20 - 30% điện năng tiêu thụ

AHU, FCU

Hệ thống giải nhiệt trước và sau 
khi sử dụng sản phẩm bảo trì hệ 
thống giải nhiệt

Hệ thống trước và sau khi sử dụng 
sản phẩm tẩy rửa coil cleaner

TRƯỚC

TRƯỚC

SAU

SAU
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ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM
CHI NHÁNH XUÂN MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

 

Hệ thống giải nhiệt trước và
sau khi sử dụng sản phẩm bảo
trì hệ thống giải nhiệt

Hệ thống giải nhiệt trước và
sau khi sử dụng sản phẩm bảo
trì hệ thống giải nhiệt

TRƯỚC

TRƯỚC

SAU

SAU
30
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CÔNG TY TNHH TM DV
PHÚ CƯỜNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC MỸ AN
FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN INTERCONTINENTAL HA NOI WESTLAKE

CÔNG TY TNHH VINCOM CENTER TP.HCM CÔNG TY TNHH KING GROUP
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
& KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIFON

CÔNG TY BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN SABECO
NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN CỦ CHI

CÔNG TY TNHH PHÚC NGỌC

CÔNG TY CP DỆT MAY QUẢNG PHÚ BEST WESTERN PREMIER
HAVANA NHA TRANG

CÔNG TY TNHH
JAFA COMFEED VĨNH PHÚC

CÔNG TY TNHH PANKO VINA
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HỒ SƠ PHÁP LÝ

CÔNG TY TNHH MTV
BÊ TÔNG TICCO

CÔNG TY TNHH PANKO VINA

CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN
LIWAYWAY VIỆT NAM
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Stamp

Stamp

Stamp



Có quy trình làm việc, trang 
thiết bị hiện �ại và mạng lưới 

CSKH 24/7 cả 3 miền Bắc, 
Trung, Nam.

Chúng tôi thực hiện công 
việc vì Sứ Mệnh giúp khách 

hàng “Xây dựng môi 
trường làm việc an toàn và 

hạnh phúc“.

Với 20 năm kinh nghiệm… Đội 
ngũ kỹ sư tâm huyết có kiến 
thức chuyên sâu �ược �ào 

tạo bài bản cùng sự hỗ trợ kỹ 
thuật bởi các chuyên gia Anh, 

Mỹ, Thái Lan, Malaysia.

TẬN TÂM CHUYÊN NGHIỆPKINH NGHIỆM

SỰ KHÁC BIỆT
CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hiểu rằng việc đảm bảo an toàn trong sản xuất luôn được Quý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và xem 
đó là nhiệm vụ hàng đầu. Bởi lẽ việc đảm bảo an toàn sản xuất chính là đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao 
động và sự vận hành xuyên suốt của hệ thống thiết bị nhà xưởng, dây chuyền công nghệ. Vì vậy, để giúp Quý 
doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bảo trì, gia tăng hiệu quả sản xuất và yên tâm phát triển bền vững, chúng tôi luôn 
tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về an toàn.

Tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn 
lao động

Nhân sự thường xuyên được huấn 
luyện an toàn lao động, phòng 
ngừa tai nạn 

Đầu tư trang thiết bị

Quy trình kiểm soát an toàn

Có các phương án dự phòng cho 
các sự cố phát sinh

CAM KẾT VỀ SỰ AN TOÀN

CAM KẾT

HIỆU NĂNG SỬ DỤNG

LONG TRƯỜNG VŨ luôn biết cách giải quyết mọi khó 
khăn, thách thức, đáp ứng mọi sự thay đổi để hoàn 

thành tất cả những yêu cầu mà khách hàng đề ra.
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