
     Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam được thành lập theo Giấy phép đăng kí kinh doanh số 
0103021274 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp phép lần đầu ngày 12/12/2007, với biểu tượng                                       
là               cùng các sáng lập viên gồm Bà Hoàng Minh Ngọc, Ông Lê Anh Tuấn, Ông Nguyễn Công Minh, Ông 
Đào Như Ý, Ông Đoàn Mạnh Hùng và Ông Phí Đức Dũng – Giám đốc Công ty. 

Ngay từ đầu thành lập, Công ty được hoạt động bởi nhóm chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấp thoát nước 
và vệ sinh môi trường với mục tiêu giúp khách hàng ra quyết định tốt hơn và đạt được những thành quả bền vững 
mà họ mong muốn.

Giấy phép đăng kí kinh doanh lần 3 ngày 22/05/2009, Ông Lê Anh Tuấn chính thức là Giám đốc Công ty và đến 
khi Giấy phép đăng kí kinh doanh được cấp lần 4 ngày 17/12/2010, VICEN bắt đầu hoạt động với mã số doanh 
nghiệp mới là 0102566034.

Ngày 25/10/2016, VICEN đã có bước thay đổi chuyển mình lớn, trở thành                    với chữ “S” được cách 
điệu đầu trên có hình một chiếc lá nhỏ và phần thân chữ “S” là hình dòng nước chảy từ trên xuống.

Sau gần 12 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Trịnh Xuân Đức và Tổng Giám 
đốc Ông Lê Anh Tuấn, đến nay VINSE là một trong những Công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với mạng lưới 
khách hàng trong và ngoài nước.

Hệ thống của VINSE được phát triển và mở rộng trên khắp địa bàn tỉnh thành đất nước Việt Nam, tiêu biểu như: 
Văn phòng Đà Nẵng, Văn phòng Cần Thơ, Chi nhánh Hà Nội,  Chi nhánh Hồ Chí Minh và các văn phòng dự án 
của Công ty.

VINSE cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 
và đào tạo chuyển giao công nghệ. Các hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật như thiết kế, giám sát thi công xây 
dựng, khảo sát đo đạc, khảo sát đánh giá tác động môi trường, thẩm tra...cho các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng 
là một trong những thế mạnh của VINSE.

Ngoài ra, chúng tôi tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ xử lý nước cấp, nước thải đã 
được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và vận hành ở nhiều nơi trên toàn quốc.

VINSE phối hợp với các cơ quan địa phương, khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển, giúp thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo tính bền vững về môi trường và xã hội.

Thông qua các dự án mà chúng tôi tham gia, VINSE góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao điều kiện 
sống cho người dân khu vực hưởng lợi, đặc biệt là người dân có nhu cầu thấp.

VINSE chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng hợp tác lâu dài với chúng tôi. Ban lãnh đạo, tập thể 
chuyên gia và kỹ sư của VINSE cam kết nỗ lực hơn nữa để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới 
khách hàng.

Trân trọng!


