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Tầm nhìn:
• Trở thành đơn vị đầu tiên mà khách 
hàng lựa chọn khi sử dụng các dịch vụ 
về môi trường.

Sứ mệnh: 
• Áp dụng công nghệ hiện đại nhất vào 
quá trình tạo dựng sản phẩm.
• Cung cấp đến khách hàng sản phẩm-
dịch vụ uy tín, chất lượng với giá cả 
cạnh tranh.
• Phát triển thị trường doanh nghiệp 
theo định hướng phát triển bền vững gắn 
liền với hoạt động khoa học công nghệ.

TẦM NHÌN-SỨ MỆNH 
TRUNG TÂM

G
IỚ

I T
H

IỆ
U

 C
H

U
N

G Trung tâm Quan trắc môi trường (EMAS 
Center) là một tổ chức trực thuộc Công 
ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật TĐT, trường 
Đại học Tôn Đức Thắng.

• EMAS Center luôn trao dồi, cải tạo và 
nâng cấp năng lực, phát triển tay nghề 
và tạo dựng uy tín, mang đến sự hài lòng 
cho khách hàng.

• EMAS Center có đội ngũ nhân sự là các 
tiến sĩ, thạc sĩ vững lý luận và tay nghề 
thuộc các khoa chuyên môn trường Đại 
học Tôn Đức Thắng.

• Với mục tiêu nổ lực vì khách hàng, 
EMAS Center luôn sẵn sàng, tận tình hỗ 
trợ, phục vụ và mong muốn được hợp 
tác với quý khách hàng.
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• EMAS Center được cấp chứng chỉ 
công nhận hoạt động theo tiêu chuẩn 
ISO 17025:2005 (VILAS 1100) bởi Văn 
phòng công nhận chất lượng và chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường (VIMCERTS 220) 
bởi Tổng cục môi trường.

• EMAS Center hiện có 20 cán bộ đang 
công tác tại phòng thí nghiệm, trong 
đó có 7 tiến sĩ, 5 thạc sĩ,7 kĩ sư và 1 cử 
nhân với trình độ học vấn chuyên môn 
cao, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực hóa và môi trường. Các chuyên gia, 
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cán bộ làm việc tại phòng thí nghiệm có 
năng lực và tay nghề cao trong các hoạt 
động đo đạc, phân tích, lấy mẫu, tham 
gia nhiều dự án trong và ngoài nước.

• Phòng thí nghiệm đầu tư hơn nhiều 
thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao, 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong nước và 
quốc tế phục vụ cho công tác quan trắc, 
lấy mẫu ngoài hiện trường và các thiết 
bị chuyên dụng cho công tác phân tích 
tại PTN.



Dịch vụ quan trắc môi trường: lấy mẫu, 
đo nhanh tại hiện trường, phân tích 
đánh giá chất lượng môi trường (Đất, 
Nước, không khí, bùn thải và trầm tích…)

Dịch vụ tư vấn:
• Tư vấn lập báo cáo giám sát môi 
trường; Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và 
các hồ sơ môi trường khác theo quy 
định; xây dựng các phương án / kịch bản 
ứng phó sự cố về môi trường thích ứng 
với biến đổi khí hậu.

• Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất 
thải nguy hại, báo cáo xả thải, báo cáo 
khai thác nước dưới đất.

• Tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành và 
bảo trì hệ thống xử lý nước thải-cấp và 
hệ thống cấp thoát nước trong nhà và 
ngoài công trình.

• Tư vấn, thực hiện các báo cáo phân 
tích và đánh giá rủi ro định tính, bán định 
lượng và định lượng rủi ro (QRA) cho các 
công trình.

Về Đào tạo:
• Đào tạo chuyên sâu về các hoạt động 
bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý 
môi trường tại các địa phương/doanh 
nghiệp; chứng chỉ do Đại học Tôn Đức 
Thắng cấp.

• Đào tạo các khóa ngắn hạn/chuyên 
sâu về bảo vệ môi trường theo đặt hàng.

Dịch vụ khoa học và công nghệ:
• Các công cụ, giải pháp quản lý, khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật trong phòng 
ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô 
nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, 
kỹ thuật xử lý môi trường trong lao 
động, cải thiện chất lượng môi trường 
và điều kiện sống của người dân.

• Các giải pháp bảo vệ môi trường gắn 
kết với ứng phó biến đổi khí hậu; bảo 
tồn đa dạng sinh học và phát triển bền 
vững các hệ sinh thái.

• Hệ thống đánh giá và công nhận các 
công nghệ, sản phẩm có tính ứng dụng 
và hiệu quả tích cực trong bảo vệ môi 
trường. 
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